
 

 

בופיתוח  במחקר   לעסוק  בתשקיף  המתואר  באופן   מיועדת   ההנפקה   תמורת זה  מונח  כהגדרת  טכנולוגיות ,  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  חוק 
התשמ"ד השקעות1984-בתעשייה,  באמצעות  ופיתוח  בפרוייקטי   ותוהחזק  ,  מוחזקים,מחקר  תאגידים  באמצעות  או  בעצמה  הבריאות   מי בתחו  , 

 תוך   ההשקעה  כספי   מלוא   אובדן  של   ממשי  בסיכון   כרוכה   המוצעים   הערך  בניירות  ההשקעה  .BioConvergence-הדיגיטלית, המכשור הרפואי, וה
 לתשקיף.  7.14  סעיף   ראו   נוספים לפרטים  יחסית. קצר  להיות  העלול   זמן

השותפות   התשקיף,  למועד  ופיתוח    לעסוק עתידה  נכון  וה  מיבתחו במחקר  הרפואי,  המכשור  הדיגיטלית,  בBioConvergence-הבריאות  התאם, . 
שלה,   המזומנים  ותזרימי  הונה  פעילותה,  תוצאות  השותפות,  של  העסקי  מושפעיםמצבה  להיות  של  עתידים  העסקי  ממצבן  היתר,  בין  תאגידי , 

יה של השותפות כשותפות שתחום פעילותה י. לאור אופםוהשינויים בהונ  םהמזומנים שלה, תזרימי  םה, מתוצאות פעילותיעל יד  שיוחזקו המטרה  
 מהתאגידים מוצרי מי  בחדירת  ו/או  ים תאגידי המטרה  מחקר ופיתוח ועל רקע אי הוודאות באשר להצלחת המחקר והפיתוח אותו מבצע  עתיד להיות

או כישלון בהשגת  מתאגידי המטרה ל כישלון במחקר ובפיתוח המבוצע על ידי מי הנ"ל המבוססים על אותו מחקר ופיתוח לשוק הרלוונטי, במקרה ש
לרדת בתאגידי המטרה  לשוק, עלולות השקעות השותפות  חדירתם  האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות לשם שיווק ומכירת מוצריהם או ב

 ייצרו   שתאגידי המטרההשותפות עשויה להידרש לגיוסי הון עד    במחקר ופיתוח,   ים העוסק  בתאגידים  העתידה להחזיקלטמיון. כמו כן, כשותפות  
החזקותיה   למימוש  עד  או  חיובי  מזומנים  המטרהתזרים  בהבתאגידי  השקעה  לשם  וזאת  הוצאותיה  ם,  מימון  ביצוע   םלצרכי  לשם  וכן  השוטפות 

 .ףבתשקי   7.14  . לפרטים נוספים ראה סעיף יםופיתוח פוטנציאלי  מחקר   בתאגידי השקעות נוספות  
 לנכות   יוכל   לא  השותפות   של  השתתפות   ביחידות  שיחזיק   מי   לפיכך,   כחברה.   תמוסה   השותפות   התשקיף,   למועד   נכון   הדין   הוראות   פי -על  כי  ,מובהר

 המס   הסדרי  אודות   נוספים   לפרטים   .בתאגידי מחקר ופיתוח  השקעותל  בקשר   השותפות   ידי -על  שתוצאנה  בהוצאות  היחסי   חלקו   את  שוטפת   כהוצאה
 זה.   לתשקיף   6  פרק ראו  החלים,

 מוגבלת  שותפות 'רס ונצ אלמדה
 )״השותפות״(

 
 

 הצעה ראשונה לציבור של להשלמה תשקיף
 של 

מוגבל    המקנות   נקוב,   ערך   ללא   ,שם  על  רשומות   , השתתפות  יחידות  3,510,000 כשותף    או   ״ השתתפות  יחידות״  )להלן:   בשותפות זכויות 
 לתשקיף.  4 פרק ראו  ליחידות, הצמודות  הזכויות אודות נוספים  לפרטים ״(.היחידות״
 

 של ו
)סדרה  1,755,000 אופציה  למימוש  ר  ,(1  כתבי  הניתנים  שם,  על  בבורסה   ,השתתפות  ליחידותשומים  מתקיים מסחר  בו  יום  בכל  )בכפוף    וזאת 

(  1  ועד בכלל(, באופן שכל כתב אופציה )סדרה )  2022  באפריל  5יום    החל מיום רישומם למסחר ועד   ,(לתשקיף  2.1.2  בסעיף לחריגים המפורטים  
כנגד תשלום במזומן של מחיר  (,  לתשקיף  2.2.2.7  בסעיפים כפוף להתאמות כמפורט  )  השותפות   של אחת  השתתפות    ליחידת יהא ניתן למימוש  

כתב    ."(1לסדרה    מחיר המימושלהלן: " )לתשקיף    2.2.2.1הדולר ארה"ב כנגד הש"ח, כמפורט בסעיף  של    גהיציער  לשש"ח, צמוד    10מימוש בסך  
)סדרה   ליום  (  1אופציה  עד  ימומש  לא  ")  2022באפריל    5אשר  )להלן:  כלשהי  זכות  בו  למחזיק  יקנה  ולא  בטל  ויהיה  יפקע  בכלל(  כתבי  ועד 

 "(. (1ה )סדרה האופצי
 

 של ו
)סדרהכתבי    1,755,000 למימוש    ,(2  אופציה  הניתנים  שם,  על  השתתפותרשומים  בבורסה  ,ליחידות  מסחר  מתקיים  בו  יום  בכל  )בכפוף    וזאת 

  (2)ועד בכלל(, באופן שכל כתב אופציה )סדרה  2023באוקטובר  10 יום, החל מיום רישומם למסחר ועד לתשקיף( 2.1.3לחריגים המפורטים סעיף 
כנגד תשלום במזומן של מחיר  ,  (לתשקיף  2.2.2.7בסעיפים  כפוף להתאמות כמפורט  של השותפות )אחת  ליחידת השתתפות  יהא ניתן למימוש  

כתב    .(" 2  מחיר המימוש לסדרהלהלן: ")לתשקיף    2.2.2.1דולר ארה"ב כנגד הש"ח, כמפורט בסעיף  ה  היציג של  ש"ח צמוד לשער  10מימוש בסך  
")   2023באוקטובר    10ליום  אשר לא ימומש עד  (  2אופציה )סדרה   )להלן:  יקנה למחזיק בו זכות כלשהי  ולא  כתבי  ועד בכלל( יפקע ויהיה בטל 

 "(. (2ה )סדרה האופצי
 

 ושל 
)סדר  740,000 אופציה  למימוש    (, 3ה  כתבי  הניתנים  שם,  על  השתתפותרשומים  )בכפוף    ,ליחידות  בבורסה  מסחר  מתקיים  בו  יום  בכל  וזאת 

  (3)ועד בכלל(, באופן שכל כתב אופציה )סדרה    2020  בדצמבר   7  יום, החל מיום רישומם למסחר ועד  לתשקיף(  2.1.3לחריגים המפורטים סעיף  
כנגד תשלום במזומן של מחיר  לתשקיף(,    2.2.2.7בסעיפים  כפוף להתאמות כמפורט  של השותפות )אחת  ליחידת השתתפות  יהא ניתן למימוש  

כתב    .(" 3  מחיר המימוש לסדרהלהלן: "לתשקיף )  2.2.2.1ש"ח צמוד לשער היציג של הדולר ארה"ב כנגד הש"ח, כמפורט בסעיף    10מימוש בסך  
)סדרה   ליום  (  3אופציה  עד  ימומש  לא  יק)  2020  בדצמבר   7אשר  ולא  בטל  ויהיה  יפקע  בכלל(  "ועד  )להלן:  כלשהי  זכות  בו  למחזיק  כתבי  נה 

 "(. (3ה )סדרה האופצי
 
 

 למסחר  ורישום
 של 

  ניירות   לרישום   קודם  מזומן,  תמורת  הכללי,  בשותף  השליטה  בעלי  ידי-על  ירכשו  אשר, כהגדרתם להלן,  אגדים  10,000-ב  הכלולים  הערך  ניירות
  יונפקו   בו  למחיר  זהה   במחיר  ״(הבורסה״  )להלן:  בע״מ   אביב-בתל  ערך  לניירות  בבורסה  למסחר  זה   תשקיף  פי  על  המוצעים  האמורים  ערךה

כאמור זה  לתשקיף  1.5  בסעיף  כמפורט   לציבור,  באגדים  הכלולים  האופציה  כתבי  ממימוש  כתוצאה  שתוקצינה  ההשתתפות  יחידות  כתבי  ,  , 
)סדרה   ב3אופציה  הכלולים  להלן  3,162-(  כהגדרתם  במחיר  יחידות,  למחיר  ,  לציבורזהה  במכרז  שתוקצינה    ,שייקבע  ההשתתפות  ויחידות 

)סדרה   אופציה  כתבי  )סדרה  האגדים    .(3כתוצאה ממימוש    הבחינות  מכל   ים זה  יהיו   זה   להשלמה   תשקיף  פי-על  ים המוצע(  3וכתבי האופציה 
  השליטה  בעלי  שירכשו ( 3וכתבי האופציה )סדרה האגדים   כמות  הכללי.  בשותף  השליטה  בעלי  ידי -על שיירכשו (  3וכתבי האופציה )סדרה אגדים ל

או סך בשקלים השווה למכפלה של ש"ח  מיליון    10  מבין  הנמוך כך ששווי ההשקעה של השותף הכללי המזערי יהיה    תהיה  בפועל  הכללי   בשותף
כל האגדים  20% )סדרה    מסך  פי  (3וכתבי האופציה  על  שיירשמו למסחר בבורסה  )  תשקיף להשלמה, כהגדרתם להלן,  שיוקצו  זה  הן האגדים 

כאמור  הכללי  לשותף  ההקצאה  במסגרת  שיוקצו  האגדים  והן  זה  להשלמה  תשקיף  פי  על  בסעיף)  האחיד במחיר  (  לציבור   2.3.4  כהגדרתו 
   לתשקיף. 3.6 בסעיף  כמפורט יםחסומ  יהיו האמורים אגדיםניירות הערך הכלולים ב  .(תשקיףל

 
 ושל 

הערך   בניירות  להלן,אגדים  23,994-הכלולים  כהגדרתם  הפניקס  .Opale Investment Holdings Ltd -ל  יוקצו   אשר   ,    לרישום  קודם ולקבוצת 
כתוצאה ממימוש כתבי האופציה הכלולים באגדים  שתנבענה  יחידות ההשתתפות    וכן  בבורסה,   למסחר   זה   תשקיף  פי -על  המוצעים  ערך   ניירות 
 זה.  לתשקיף 3.2סעיף ב  כמפורט והכל לתשקיף, 3.6 בסעיף   כמפורט חסומות תהיינה  אשר  ,כאמור

 
 ושל 



)סדר  524,700 אופציה  למימוש    (, 3ה  כתבי  הניתנים  שם,  על  השתתפותרשומים  , .Opale Investment Holdings Ltd-ל  יוקצו אשר    ,ליחידות 
כמפורט    לתשקיף   3.2.1בסעיף    כמפורט  חסומות  תהיינה  אשר  האמורים,  האופציה  כתבי  ממימוש  כתוצאה  שתנבענה  השתתפות  יחידות  וכן 
 .  לתשקיף 3.6בסעיף 

 
 

 ושל 
 לתשקיף.  9.2.8-ו 9.2.1   בהתאם לסעיפים אופציות לא סחירות   102,000  שממימו  כתוצאה תנבענה אשר    ,יחידות השתתפות 102,000

 
 הצעה לא אחידה והצעה אחידה, אשר תהיינה מותנות זו בזו, כמפורט להלן.  –הצעת ניירות הערך לציבור תתקיים בשתי הצעות נפרדות 

 
 לציבור (2( וכתבי אופציה )סדרה 1יחידות השתתפות, כתבי אופציה )סדרה  הצעת אופן 

 
מונחים    בדרך של הצעה לא אחידה, כהגדרת  ,למשקיעים מוסדייםמוצעים    ( 2( וכתבי אופציה )סדרה  1, כתבי אופציה )סדרה  יחידות ההשתתפות

, במחיר  "(אגדיםאגדים )להלן: "  35,100-, ב ("תקנות ההצעה)להלן: "  2007-תשס"זור(,  אופן הצעת ניירות ערך לציב ) בתקנות ניירות ערך    אלה
 "(: 'א הצעה ן )להלן: "הינו כדלקמ אגדלתקנות ההצעה, כשהרכב ומחיר של כל  ( 1)א() 11בהתאם לתקנה  לאגדאחיד 

 
 

 אחת  ש"ח ליחידת השתתפות 10יחידות השתתפות במחיר של   100
 ללא תמורה  ( 1אופציה )סדרה  י כתב 50
   ללא תמורה ( 2אופציה )סדרה  י כתב 50

   "חש  1,000סה״כ המחיר לאגד 

(, ראו סעיף  2( וכל כתב אופציה )סדרה  1לפרטים אודות המחיר האפקטיבי ליחידת השתתפות אחת ולשווי הכלכלי של כל כתב אופציה )סדרה  
 לתשקיף. 2.3.2

עדהשותפות   להציע  רשאית  המוצעים    30%  תהיה  משקיע  -עלמהאגדים  שאינו  למי  שהמכירה  ובלבד  מוסדי,  משקיע  שאינו  למי  התשקיף  פי 
למשקיעים המוסדיים ובאותו היום, והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו    האגדיםשיוקצו בו    לאגד יעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר  מוסדי ת

היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי, כאשר כל משקיע יוכל להגיש הזמנה    המשקיע מוסדי, תהיה לפי חלק
 . לתשקיף 2.3.5אחת בלבד. לפרטים ראו סעיף 

 לציבור (3כתבי אופציה )סדרה   הצעת אופן 

בדרך של מכרז על  יחידות,    7,400-בבדרך של הצעה אחידה, כאמור בפרק ב' לתקנות ההצעה,  לציבור  ( מוצעים  3כתבי אופציה )סדרה    740,000
   (:", לפי העניין'ב הצעה "-, ו"היחידותהינם כדלקמן )להלן: " ינימאליכשהרכב כל יחידה ומחירה המ  ,מחיר היחידה

 ד אח  (3לכתב אופציה )סדרה ש"ח  0.01במחיר של  (3כתבי אופציה )סדרה  100
   "חש  1 המינימלי ליחידהסה״כ המחיר 

 ש"ח ליחידה. 1-מחיר היחידה שיקבע במכרז לא יפחת מ

 לתשקיף.  2.3.6.1 (, ראו סעיף3אופציה )סדרה לפרטים בדבר השווי הכלכלי של כל כתב 

  ויעודכנו   זה  להשלמה   בתשקיף   החסרים   הפרטים  יושלמו   במסגרתה   משלימה,  הודעה   השותפות   תפרסם  להשלמה,   התשקיף   פרסום   לאחר
  וטיוטת  משלימה  )הודעה  ערך  ניירות   ותקנות  1968-התשכ״ח  ערך,  ניירות  לחוק  (1)א16  לסעיף  בהתאם  להשלמה,  בתשקיף  לעדכן  שניתן  הפרטים
  ההודעה ״   )להלן:   זה  תשקיף   פי   על  המוצעים  הערך   ניירות  ובתנאי   בכמות,  שיהיו  ככל ,  שינויים,  רק  לא   אך,  לרבות  ,2007-התשס״ז  תשקיף(,

ביחס    לציבורככל שיתקיים מכרז    זה.  מתשקיף   נפרד  בלתי  לחלק   המשלימה   בהודעה  שייכללו   הפרטים  ייחשבו  פרסומם,  ממועד   ״(.המשלימה
פתיחת רשימת    י תפרסם במסגרת ההודעה המשלימה, את מועד  השותפות   ובקשר למכרז לציבור ביחס להצעה ב',   , להצעה א' )כהגדרתה לעיל(

 "(.יום המכרז" או "יום הגשת הבקשות להלן: ") יםלציבור ואת מועד סגירת רשימת החתימות במכרז יםהחתימות במכרז
מניות בחברת  ו  אגדים  של  ערב הרישום למסחר של ניירות הערך על פי תשקיף זה,   , שתבוצענהתופרטי  ות הקצא ב  שנקבע   המחיר   אודות   לפרטים

  6.07הינו    3.2.2-ו  3.2.1המפורטות בסעיפים    תו הפרטי  ותהאפקטיבי ליחידת השתתפות בהקצא   המחיר  .לתשקיף  3.2  עיףס  ראו  השותף הכללי,
   .ש"ח, בהתאמה 6.59-ו ש"ח

 מדף  ותשקיף
  כתבי   השתתפות,  ליחידות   להמרה  הניתנות   חוב   אגרות   להמרה,  ניתנות   שאינן   חוב   אגרות   השתתפות,   )יחידות   שונים  ערך   ניירות   להציע   ניתן  לפיו

  בהתאם   בנפרד,  או  ביחד  מסחריים(,  ערך  וניירות  חוב   לאגרות  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי  השתתפות,  ליחידות  למימוש  הניתנים  אופציה
  הצעת  דוחות  באמצעות ,2005-התשס״ו ערך(, ניירות של מדף   )הצעת ערך ניירות ותקנות  1968-התשכ״ח  ערך, ניירות לחוק  א)ו(23 סעיף   להוראות

  ובכפוף   עת  באותה   שיהיו   כפי   הבורסה   להוראות   ובהתאם  דין   כל   להוראות   בהתאם  הצעה,   לאותה  המיוחדים  הפרטים   כל   יושלמו   בהם   מדף 
 השותפות.  הסכם להוראות

הקורונה  (  1)  השותפות:  של  פעילותה   על  מהותי  באופן  להשפיע  כדי  בהם  שיש  העיקריים  הסיכון  גורמי  תמצית  להלן :  COVID 19  -נגיף 
התפשטות נגיף הקורונה עלולה להביא לפגיעה כלכלית, אשר עדיין לא ניתן להעריך את היקפה בעולם ובישראל. להתפשטותו של נגיף הקורונה  
של   לפעילותה  הרלוונטיים  הסיכון  גורמי  של  ולהתממשותם  השותפות  על  ובכך  המטרה  תאגידי  פעילות  על  שלילית  השפעה  להיות  עלולה 

: השקעה בתאגידי המטרה הינה השקעה בסיכון גבוה בשל האפשרות שתאגיד המטרה  המטרה   תאגידי  של  מטרותיהם  תהשג  אי(  2)השותפות;  
, באיכות  מטרה  תאגידי  אותםהשותפות תלויה ברמת הניהול של    תשקיע  בהם  המטרה  תאגידישל    םכלל לא יוכל להשיג את מטרותיו. הצלחת

ב  האדם  וחכ השווקים  הםהמועסק  במצב  מפתח,  אותם  המוגמרים  המוצרים  של  הטכנולוגית  באיכות    המטרה   תאגידי  יםהבינלאומיים, 
ביכולת וכן  להערכה,  ניתן  לא  שהיקפן  נוספות  בעלויות  הכרוכים  ועיכובים  בקשיים  ייתקל  לא  המוצר  שפיתוח  בכך  בה,  להחדיר    ם ובשינויים 

תלויה בשוקי ההון הבינלאומיים וביכולתה לממש השקעות שביצעה בעבר   שותפותכן, הצלחת ה כמו . ןמוצרים חדשים לשוק בתזמון ובמחיר נכו
: תאגידי המטרה עוסקים בתחומים שונים ומגוונים ועל כן,  כפיפות לרגולציה( 3); ההשקיע םבה מטרה  תאגידי ו/או להביא להנפקה ציבורית של  

להי עלולה  ברגולציה  שינוי  לכל  שונה.  רגולציה  תחול  מטרה  תאגיד  לשכל  שינוי  יכול  בענף.  הפועלות  המטרה  תאגידי  על  מיידית  השפעה  ות 
  תלות (  4) הרגולציה יכול להשפיע על סיווג המוצר שתאגיד המטרה מפתח ו/או על משך הזמן לקבלת האישורים המתאימים על מנת לשווקו;  



ניהולהכללי  בשותף ה של השותפות ועסקיה תהיה בידי  : בהתאם להסכם השותפות שבין השותף הכללי לשותף המוגבל, השליטה המלאה על 
פעולה משפטית כלשהי.   יעשה בשם השותפות  ולא  או עסקיה  צורה שהיא בניהול השותפות  השותף הכללי. השותף המוגבל לא ישתתף בשום 

הסכם השותפות קובע, כי השותף המוגבל לא ישתתף בשום   :מעמדו של השותף המוגבל(  5)  ;פעולות השותף המוגבל לא תחייבנה את השותפות 
זו, עלול השותף   בניהול השותפות או עסקיה ולא יעשה בשם השותפות פעולה משפטית כלשהי. היה והשותף המוגבל יפר הוראה  צורה שהיא 

בסעיף   כקבוע  כללי,  שותף  היה  כאילו  לחוב  השותפויות 63המוגבל  לפקודת  התשל״ה  )ג(  חדש[,  )9751-]נוסח    השותפות   לחובות   אחריות (  6; 
)ב( לפקודת השותפויות קובע, כי שותף מוגבל אינו רשאי, במשך קיומה של השותפות, למשוך או לקבל, במישרין או בעקיפין,  63סעיף  :  המוגבלת

ווחים ותחלק רווחים  שום חלק מהשקעתו, ואם עשה כן, יהא חב בחיוביה של השותפות כדי הסכומים שמשך או שקיבל. אם השותפות תפיק ר 
השקיע   המוגבל  שהשותף  הסכום  לגובה  עד  שיחולקו  הראשונים  הרווחים  סכום  כי  לטעון  ניתן  היחידות(,  למחזיקי  )ודרכם  לשותפים  אלה 
לגובה   עד  השותפות  לחובות  אחראי  להיות  מכך  כתוצאה  עלול  כאמור  רווחים  שיקבל  משקיע  ולפיכך,  ההשקעה,  החזר  מהווה  בשותפות, 

שקיבל כאמור, חרף היותו מחזיק יחידות השתתפות באמצעות השותף המוגבל. סוגיה זו טרם הוכרעה על ידי בית המשפט העליון  הסכומים  
  להערכת הסיכון ומידת השפעתם על עסקי השותפות בכללותם,   לפרטים נוספים אודות גורמי  בישראל ולא ניתן לדעת בוודאות כיצד היא תוכרע. 

 .לתשקיף  7.14השותפות, ראו סעיף 

ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש״ל5השותפות הינה ״תאגיד קטן״ כהגדרת מונח זה בתקנה   . ״(התקנות)להלן: ״   1970-ג לתקנות 
הכללי בשותפות החליט   ככל שהן  בהתאם, דירקטוריון השותף  ומיידיים,  כל ההקלות הנכללות בתקנות דוחות תקופתיים  וליישם את  לאמץ 

)א( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על  :  , כדלקמןרלוונטיות, או תהיינה רלוונטיות בעתיד, לשותפות
-ות בלבד; )ב( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי להבקרה הפנימית כך שהשותפות תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמ

ה בתקנות,  י)ד( פטור מיישום הוראות התוספת השני-ו;  40%-; )ג( העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל20%
 . חציונית דיווח ונת למתכ ביחס ההקלה  למעט אך , בקשר עם פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

 לתשקיף.   7סעיף   ומאז הקמתה ועד למועד פרסום התשקיף לשותפות לא הייתה כל פעילות. לפרטים נוספים רא 

לרשויות   זה, לרבות הצורך בהגשת דוחות שנתיים  פי תשקיף  על  בניירות הערך המוצעים  לפרטים בדבר השלכות המיסוי הקשורות בהשקעה 
 לתשקיף.   6המס, ראו פרק 

תמורה  מכל    20%יוזמה בשיעור של    דמי   מהשותפות   לקבל  זכאית   תהא   הכללי  השותף   חברת,  הכללי  השותף   חברת   של   ייזום  לשירותי   בתמורה 
בגין   יוזמה,  נטו  דמי  לתשלום  הסף  תנאי  לקיום  כפוף  וזאת  כדין,  מע"מ  בתוספת  מימוש    . השותפות  להסכם  9.3  בסעיף  כמפורט  הכלאירוע 

לפרטים    , בהתאמה. להסכם השותפות  9.3-ו  ,9.2,  9.1, ראו סעיפים  לשותף הכללי  היוזמהדמי  ו, החזר הוצאות  לפרטים בדבר תשלום דמי ניהול
 לתשקיף. 9.6עם השותף הכללי או עסקאות שלבעלי השליטה בשותף הכללי עניין אישי בהן, ראו סעיף בדבר עסקאות של השותפות 

 לתשקיף. 5.3.3למדיניות ההשקעות של השותפות עד לשימוש בכספי השותפות המוגבלת למטרות שלשמן נועדו, ראו סעיף 

   לתשקיף. 9.7, ראו סעיף תמייסדים לבין השותפובין ה לפרטים בדבר הסכם תיחום פעילות 

צח  -ר אירית יניב, מר אמיר בלאט וחברת דו"לד  מו להתקבל מההצעה על פי תשקיף זה, ישול ים  מכספי תמורת ההנפקה המיידית )נטו( העשוי
מון פעילותה עד להנפקה על פי  כל ההוצאות הקשורות בהקמת השותפות, מי  , או לחברות בשליטתם, בע"מ, בעלי השליטה בחברת השותף הכללי

דולר מכספי תמורת ההנפקה    1,000,000בנוסף, סך  .  אלפי ש"ח  1,200סך של  תשקיף זה וביצוע ההנפקה על פי תשקיף זה בהיקף שלא יעלה על  
. לפרטים נוספים בדבר ייעוד כספי תמורת  מדיקל בע"מ  ישמש להחזר הלוואת בעלים שהועמדה לצורך רכישת החזקות השותפות בטיילורמד 

 .  לתשקיף 5.3.1סעיף  גם ראו ההנפקה  

.  וטיילורמד מדיקל בע"מ  ביופרוטקט בע"מ  יבתאגיד   ותההשקע   םשהינ  ,בשני פרויקטיםערב הרישום למסחר של ניירות הערך, השותפות תחזיק  
 לתשקיף.  3.2.1לפרטים נוספים ראו סעיף 

   המשלימה. ההודעה   במסגרת יפורטו  זה  תשקיף  פי-על המוצעים הערך ניירות בהנפקת הכרוכות  ההוצאות כל  סך

של   ערך  ניירות  של  לציבור  ראשונה  הצעה  הינה  זו  השותפות  הצעה  תהפוך  בבורסה,  למסחר  ההשתתפות  יחידות  של  רישומן  עם  השותפות. 
ציבורית כהגדרתמוגבלת  לשותפות  התשל״ה  המונח  ,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  ערך,    1975-בפקודת  ניירות  בחוק  כהגדרתו  מדווח  ולתאגיד 

 .1968-התשכ״ח

  לניירות   הבורסה  של  האינטרנט  ובאתר  www.magna.isa.gov.il  שכתובתו  ערך  ניירות  רשות  של  האינטרנט  באתר  למצוא   ניתן  מהתשקיף  עותק
 . http://maya.tase.co.il שכתובתו בע״מ  אביב-בתל ערך

   שמעון אבנעים  מר  המפקח הינו:
 1"מ בע חיתום קפיטל  דיסקונטהמפיץ הראשי הינו: 

לתקנות ההצעה, תובטח ההצעה על פי    ()א(1())א11בהתאם לנדרש על פי תקנה  .  חיתום והנפקות בע"מ  -פועלים אי.בי.אי.  :  הינו  חתם מתמחר ה
בחלקה זה  כאשר  (  25%)  תשקיף  בחיתום,  אי.בי.אי.  לפחות  בע"מ  -פועלים  והנפקות  מתמחר  מיועד    חיתום  כחתם  זה  )לשמש  מונח  כהגדרת 

. החתם המתמחר יחתום על ההודעה המשלימה, אשר מכוחה יוצעו ניירות ערך לציבור  ("החתם המתמחרלהלן: ")  לחוק ניירות ערך(   1בסעיף  
,  כן כמו  .דעה המשלימהפרטי הסכם החיתום יובאו במסגרת ההו. לתשקיף 2.6 ויראו בחתימתו כאמור כחתימה על התשקיף. לפרטים ראו סעיף 

 .זהלהשלמה של הצעה ראשונה לציבור  בהנפקה על פי תשקיף  כחתם  2דיסקונט קפיטל חיתום בע״מ ישמש
 
 

   2020 בספטמבר 30 התשקיף: תאריך

 . לעיל  1"ש  ה  ראה  2 .הדירקטוריון שלהצחי סולטן, מבעלי השליטה בשותף הכללי, הנו בעל עניין בדיסקונט קפיטל חיתום בע״מ ומשמש כיו״ר מר    1 
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 מבוא  - 1פרק 
 היתרים ואישורים  .1.1

 היתרים ואישורים להצעה ראשונה של ניירות ערך  .1.1.1

על .1.1.1.1 הדרושים  והרישיונות  האישורים  ההיתרים,  כל  הערך  - ניתנו  ניירות  להצעת  דין  פי 

 פי תשקיף להשלמה זה ולפרסום התשקיף. - המוצעים על

התשקיף משום אימות הפרטים המובאים אין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את   .1.1.1.2

בו או אישור מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך  

 פי תשקיף זה. -המוצעים על

 "מבע אביב בתל ערך לניירות הבורסה אישור .1.1.2

)להלן: ״-הבורסה לניירות ערך בתל .1.1.2.1 ״( נתנה את אישורה העקרוני הבורסהאביב בע״מ 

״( הערך המוצעים  ניירותפי תשקיף זה )להלן בפרק זה: ״ - ניירות ערך המוצעים עללפיו  

פיו. מתן האישור כאמור אינו  - עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על

מהווה אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר, ואין לראות באישור האמור משום  

ניירות   לרישום  אישור  למתן  על התחייבות  למסחר  המוצעים  ההודעה -הערך  פי 

המשלימה. באישור האמור נקבע כי אין לראות בו אישור לפרטים המובאים בתשקיף או 

למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על השותפות או על טיבם של ניירות  

 הערך המוצעים או על המחיר בו הם מוצעים. 

פי תשקיף זה יינתן טרם -הערך המוצעים על אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות   .1.1.2.2

פיו -פרסומה של ההודעה המשלימה ויחולו לגביו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על

 כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לקבלת אישור כאמור.
החזקות ושיעור  הרישום למסחר של יחידות ההשתתפות האמורות מותנה בקיום שווי   .1.1.2.3

שווי ושיעור מזערי של החזקות השותף הכללי ובעל ציבור מינימלי ביחידות ההשתתפות,  

בו,   כמפורט  שליטה  ההשתתפות,  ביחידות  הציבור  אחזקות  של  מזערי  פיזור  ובקיום 

 להלן.  1.5בסעיף 
 ואישורים להצעה באמצעות תשקיף מדף היתרים  .1.2

פי  - פי דין להצעת ניירות הערך המוצעים על-ניתנו כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על  .1.2.1

תשקיף המדף ולפרסום תשקיף המדף. הצעת ניירות ערך, שלא במועד זה, אלא במסגרת תשקיף מדף  

עשה על פי דוח י״( תחוק ניירות ערךן: ״)להל  1968- תשכ״חה)ו( לחוק ניירות ערך,  א23כאמור בסעיף  

הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, 

״  2005-התשס״ו מדף)להלן:  הצעת  הצעה  תקנות  לאותה  המיוחדים  הפרטים  יושלמו  בו  ואשר  ״( 

 ״(.דוח הצעת מדף)להלן: ״

סם את תשקיף המדף משום אימות הפרטים המובאים בו או  אין בהיתר של רשות ניירות ערך לפר .1.2.2

פי  - אישור מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים על

 תשקיף מדף זה. 
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הבורסה נתנה את אישורה העקרוני המתייחס ליחידות השתתפות המקנות זכות השתתפות כשותף  .1.2.3

הנ אופציה  כתבי  בשותפות,  ניתנות מוגבל  שאינן  חוב  אגרות  השתתפות,  ליחידות  למימוש  יתנים 

להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה ליחידות השתתפות וכתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות 

פי תשקיף מדף זה. באישור האמור נקבע כי אין לראות בו  - חוב וניירות ערך מסחריים אשר יוצעו על

למ או  בתשקיף  המובאים  לפרטים  על  אישור  דעה  הבעת  משום  בו  ואין  לשלמותם  או  הימנותם 

 השותפות או על טיבם של ניירות הערך המוצעים או על המחיר בו הם יוצעו בהצעת מדף. 

פי תשקיף מדף זה - הצעת אגרות חוב וכתבי אופציה הניתנות למימוש לאגרות החוב המוצעים על .1.2.4

ניירות ערך ואישור הבורסה לתיקון טעונה במקרים מסוימים תיקון תשקיף וקבלת היתר רשות  תהא  

 כאמור.

והרישום  .1.2.5 המוצעים,  הערך  ניירות  של  למסחר  לרישום  אישור  מהווה  אינו  זה  עקרוני  אישור  מתן 

למסחר של ניירות הערך האמורים יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר 

 קנות הצעת מדף.פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ות - על

זה על .1.2.6 ניירות הערך -אין במתן אישור עקרוני  ידי הבורסה משום התחייבות למתן אישור לרישום 

פי דוח הצעת מדף  -פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על-למסחר על

ישום ניירות פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לר-יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על 

 פי דוח הצעת המדף.-הערך על 

 (ארה"ב דולר באלפי) 2020 מאיב 27 ליוםנכון  זכויות השותפות .1.3

   )יום ההקמה( 2020במאי  27 ליום
 זכויות השותפים *

 . "בארה דולר* מייצג סכום של פחות מאלף 

 1970- התש"לתאגיד קטן בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(,  .1.4

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(,    ג5  בתקנה  זה  מונח  כהגדרת"  קטן  תאגיד"  הינה  השותפות

 לאמץ  החליט  הכללי  השותף  דירקטוריון ,  בהתאם.  "(ומיידיים  תקופתיים  דוחות  תקנות)להלן: "  1970-התש"ל 

תקופתיים    הנכללות  ההקלות  כל  את  וליישם דוחות   תהיינה  או,  נטיותוורל  שהן  ככל,  ומיידייםבתקנות 

)א( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון  :  כדלקמןלשותפות,  ,  בעתיד  נטיותוורל

המבקר על הבקרה הפנימית כך שהשותפות תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד; )ב( העלאת סף  

שווי  להמהותיות בקשר   הערכות  כלולות מהותיות 20%-לצירוף  חברות  דוחות  של  הצירוף  )ג( העלאת סף   ;

ל ביניים  פרטים בדבר חשיפה ל)ד( פטור מיישום הוראות התוספת השניה בתקנות, בקשר  -ו;  40%-לדוחות 

   .חציונית דיווח למתכונת ביחס ההקלה למעטאך לסיכוני שוק ודרכי ניהולם, 

 ערך ניירות לרכישת התחייבות .1.5

בפרק י"ד בהנחיות הבורסה נקבע כי לפני הרישום למסחר לראשונה של יחידות ההשתתפות, יתחייבו   2בסעיף  

לרכוש תמורת מזומנים, יחידות השתתפות והמירים ליחידות   ,השותף הכללי ובעל שליטה בו בתשקיף ההנפקה

שווי " להלן:  )  השתתפות במחיר זהה למחיר בו מוקצים ניירות ערך אלה לציבור, שלא יפחת מהאמור להלן

שווי ההשקעה המזערי   ,מיליון ש"ח   60- ל  ש"חמיליון    20הינו בין  : כאשר שווי החזקות הציבור  "(ההשקעה

מסך יחידות ההשתתפות   20%  או סך בשקלים השווה למכפלה של  חמיליון ש"   10מבין השניים:  הנמוך  יהיה  

ליחידות ההשתתפות שהשותפות מבקשת לרשמם למסחר במועד פרסום ההצעה לציבור, במחיר   וההמירים

 ור.  המזערי שבו הוצעו יחידות ההשתתפות בהצעה לציב
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, סולטן  צחיצח בע"מ, חברה בשליטת    מידערב פרסום התשקיף בין  שני הסכמים נפרדים נחתמו  פי  - בהתאם, על

מאית סחר בע"מ, חברה בשליטת מר אריה  ובין  ,  לבין השותפות  ,קבוצת השליטה של השותף הכלליב אשר נמנה  

 מיד צח בע"מ מ  דו כל אחהתחייב, הנמנה על קבוצת השליטה בשותף הכללי, לבין השותפות, לפיהם  יעקבסון

ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה למסחר פותלרכוש מאת השותממאית סחר בע"מ  ו , קודם לרישום 

כמו  .לציבור יוקצובמחיר זהה למחיר בו הם  ,אגדים, בהתאמה 4,000-ו אגדים 6,000 בבורסה, תמורת מזומן,

מיד צח בע"מ לרכוש מאת השותפות, קודם לרישום למסחר ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף   הכן, התחייב

שווי ההשקעה  "  להלן: )זהה למחיר שייקבע במכרז לציבור  ( במחיר  3יחידות של כתבי אופציה )סדרה    3,162  זה,

ההשקעה סך  בפועל תהיה כזו כך ששווי  בעל השליטה  וש  שירכוהיחידות    האגדים. כמות  ("בעלי השליטה של  

מסך כל    20%  או סך בשקלים השווה למכפלה שלש"ח    מיליון  10  מבין  הנמוךהמזערי יהיה  בעלי השליטה  של  

ם שיוקצו לציבור על פי תשקיף זה, והן האגדים שיוקצו במסגרת ההקצאה לבעלי  )הן האגדי האגדים שיוקצו  

 השליטה כאמור(.

 זה.   פי תשקיף-מכל הבחינות לניירות הערך המוצעים על  -ניירות הערך האמורים יהיו זהים 

ידי    השותפות תודיע בדוח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה על ביצוע הרכישה של ניירות הערך כאמור על

ב  יבעל ידהשליטה  על  במזומן  תמורתם  ותשלום  הכללי  הערך  לשותפות  יהםשותף  ניירות  לרישום  קודם   ,

 ה.  הכלולים באגדים המוצעים על פי תשקיף זה למסחר בבורס

 להלן. 3.6 כאמור, יהיו חסומים כמפורט בסעיף בעלי השליטהרות הערך אשר יירכשו על ידי ניי

 הגדרות  .1.6

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

( מי שרשום במרשם בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות;  1כל אחד מאלה: )

מי שלזכותו רשומה   -( עם הפיכתה של השותפות לשותפות מוגבלת ציבורית  2)

אצל חבר בורסה יחידת השתתפות ואותה יחידת השתתפות נכללה בין יחידות 

במרש הרשומות  שם ההשתתפות  על  השותפות  של  ההשתתפות  יחידות  מם 

 חברה לרישומים. 

״בעלי יחידות 

 -השתתפות״ 

 - " דולר" דולר ארה״ב.

 - "המייסדים"  ד"ר אירית יניב, מר אמיר בלאט ומר צחי סולטן.

לפעם כמפקח, ואשר יפקח על מילוי  -או מי שישמש מפעם  אבנעים  מעוןשמר  

המוגבל השותף  פי    התחייבויות  הנוגע על  אחר  הסכם  וכל  הנאמנות  הסכם 

  למפקח ולזכויות בעלי יחידות ההשתתפות.

 - ״המפקח״ 

בע"מ מצד חברת ניהול  אלמדה  בין    2020אי  מבחודש    24יום  חתם באשר נהסכם  

ראשון, מצד שני כשותף מוגבל  אלמדה נאמנויות בע"מ  אחד, כשותף כללי ובין  

 . כפי שיתוקן מפעם לפעם

 -השותפות" "הסכם 

 - "השותף הכללי"  בע"מ, או מי שישמש מפעם לפעם כשותף כללי בשותפות.  חברת ניהול אלמדה

 -"שותף מוגבל"  השותף המוגבל הראשון וכל מחזיקי יחידות ההשתתפות. 

"השותף המוגבל   אלמדה נאמנויות בע"מ.

 -הראשון" 

 - " החברות"חוק  . 1999-"טהתשנ, החברות חוק

 -"פ" המו "חוק  . 1984-"דהתשמ, בתעשייה טכנולוגיות וחדשנות פיתוח, מחקר לעידוד חוק
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תוך ציון   ש"ח  3.336דולר =    1לפי שער של    "בארה  לדולר,  בלבד  הנוחות  לשם,  תורגמו"ח  בש  הנקובים  סכומים

 . "חבש הסכום לציון ךבסמו סוגרייםבהסכום הדולרי 

 -"חוק ניירות ערך"  .ותקנותיו, כפי שיהיו מעת לעת 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח

השתתפות שם  ,יחידות  על  נקוב,  ,רשומות  ערך  כשותף    ללא  זכויות  המקנות 

 . מוגבל בשותפות

או   "יחידות השתתפות"

 -"יחידות" 

 -"מחקר ופיתוח"  כהגדרת מונח זה בחוק המו"פ. 

"פקודת השותפויות" או   . 1975-ה "תשלה [, נוסח חדש]פקודת השותפויות 

 -"הפקודה" 

 "תאגיד מטרה" .או בהם השקיעה השותפות כל תאגיד בו מתכוונת השותפות להשקיע

 - ״תשקיף״   .יחידות השתתפות של הראשונה לציבור ההצעהתשקיף 
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 פרטי ההצעה  - 2פרק 
 

)סדרה   אופציה  כתבי  ההשתתפות,  )סדרה  1יחידות  אופציה  וכתבי  המוצעים2(  מוסדיים -על  (  למשקיעים  זה  תשקיף   ,פי 

תקנות ניירות ערך )אופן הצעת  ל ( 1)א() 11בדרך של הצעה לא אחידה כאמור בתקנה    יוצעוכהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה,  

 . "(ההצעה תקנות)להלן: " 2007- תשס"זהניירות ערך לציבור(, 

 ( המוצעים על פי תשקיף זה יוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור בפרק ב' בתקנות ההצעה. 3כתבי אופציה )סדרה 

( לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה 2()1)א16הודעה משלימה בהתאם לסעיף    השותפותתפרסם    לאחר פרסומו של התשקיף, 

משלימה, אשר במסגרתה יושלמו הפרטים החסרים בתשקיף ו/או יעודכנו הפרטים הניתנים לעדכון בתשקיף. הודעה משלימה 

ההודעה המשלימה שכל  . כ2020  בנובמבר  30, לא יאוחר מיום  , וככל שייערך מכרז ציבורי, המכרז הציבורי ייערךתפורסם

ייערך במועדים מאוחרים למועד האמור לעיל, תידרש   ו/או המכרז  להגיש בקשה לתיקון תשקיף טרם   השותפותתפורסם 

ם דיסקונט קפיטל חיתוידי  - פי תשקיף זה תובטח, במלואה או בחלקה, בחיתום על-ביצוע ההצעה לפי תשקיף זה. ההצעה על 

"( החתם המתמחרלהלן: ״חיתום והנפקות בע"מ תקרא    -חיתום והנפקות בע"מ )פועלים אי.בי.אי.    - בע"מ ופועלים אי.בי.אי.  

לתקנה  ו בהתאם  כאמור  (  1)א()11הכל  בחתימתו  ויראו  המשלימה  ההודעה  על  יחתום  המתמחר  החתם  ההצעה.  לתקנות 

ו/או יעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות אך לא רק, עמלת  כחתימתו על התשקיף. במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו  

 .בפרק זה להלן 2.6חיתום, עמלת הפצה וריכוז. לפרטים נוספים ראו בסעיף 

)להלן יחד:  ההוראות הנכללות בפרק זה נסמכות, בין היתר, על הוראות תקנון הבורסה וחוקי העזר של מסלקת הבורסה 

במועד פרסום התשקיף. על אף האמור, אם יחול שינוי בהוראות הבורסה לאחר פרסום תשקיף "(, כנוסחן  הוראות הבורסה"

זה, הרי שעל הצעת ניירות הערך על פי ההודעה המשלימה, יחולו הוראות הבורסה כפי שיהיו במועד ההודעה המשלימה )ולא 

לעומת הוראות הבורסה כפי שהיו בתוקף במועד פרסום תשקיף זה(. בהודעה המשלימה יפורט השינוי שחל בהוראות הבורסה  

 במועד פרסום תשקיף זה.

בכל עת לפני קבלת כספי ההנפקה מאת המשקיעים מבלי   (חלקה או כולה)לבטל את הצעת ניירות הערך    תרשאי  השותפות

 .כבטלות – לשותפותשתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך. במקרה כאמור ייראו את כל ההזמנות שניתנו 

 ערך המוצעים לציבור ניירות ה .2.1

 יחידות השתתפות .2.1.1

"( המקנות  יחידות השתתפותות השתתפות רשומות על שם ללא ערך נקוב )להלן: " יחיד  3,510,000

  זכות השתתפות כשותף מוגבל בשותפות.

 (1כתבי אופציה )סדרה  .2.1.2

)סדרה    1,755,000 אופציה  נקוב,  1כתבי  ערך  ללא  שם,  על  רשומים  ליחידות (  למימוש  הניתנים 

יהיה ניתן למימוש   (1)סדרה    כך שכל כתב אופציה"(  (1כתבי האופציה )סדרה  להלן: ")השתתפות  

 יחידות המימוש להלן( )להלן: "  2.2.2.7  כפוף להתאמות כמפורט בסעיף)  ליחידת השתתפות אחת

"( דולרש"ח צמוד לשער הדולר ארה"ב )להלן: "  10מזומן של מחיר מימוש בסך  כנגד תשלום ב"(,  1

 "(. 1מחיר המימוש לסדרה " להלן:להלן ) 2.2.2.1היציג כנגד הש"ח, כמפורט בסעיף 

 5ליום  ועד  ( בכל יום מסחר החל ממועד רישומם למסחר  1ניתן לממש את כתבי האופציה )סדרה  

"  )ועד בכלל(  2022באפריל   ניתן יהיה 1  סדרה  שלתקופת המימוש  )להלן:  "(. למרות האמור, לא 

( ביום הקובע להצעה בדרך של זכויות, חלוקת רווחים, איחוד 1לממש את כתבי האופציה )סדרה  

אירוע הון השותפות, פיצול הון השותפות או הפחתת הון השותפות )כל אחד לחוד יקרא להלן: "
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"(. חל יום האקס של אירוע שותפות לפני היום הקובע של אירוע שותפות, לא יבוצע מימוש שותפות

יפקע ויהיה בטל    2022  באפריל  5( שלא ימומש עד ליום  1תב אופציה )סדרה  כביום האקס כאמור.  

. לפרטים נוספים אודות תנאי כתבי האופציה )סדרה אולא תהיה למחזיק בו כל זכות או תביעה שהי

 .להלן 2.2.2 סעיף ( ראו1

 (2כתבי אופציה )סדרה  .2.1.3

כתבי האופציה להלן: ")הניתנים למימוש ליחידות השתתפות  (  2כתבי אופציה )סדרה    1,755,000

אופציה"(  (2  סדרה) כתב  שכל  אחת(  2)סדרה    כך  השתתפות  ליחידת  למימוש  ניתן  כפוף )  יהיה 

"  2.2.2.7  להתאמות כמפורט בסעיף )להלן:  של "(,  2  ושיחידות המימלהלן(  במזומן  כנגד תשלום 

"( היציג כנגד הש"ח, כמפורט דולרש"ח צמוד לשער הדולר ארה"ב )להלן: "  10מחיר מימוש בסך  

 "(. 2מחיר המימוש לסדרה "  להלן:להלן ) 2.2.2.1בסעיף 

  10ליום  ( בכל יום מסחר החל ממועד רישומם למסחר ועד  2ניתן לממש את כתבי האופציה )סדרה  

"(. למרות האמור, לא ניתן יהיה  2תקופת המימוש של סדרה  )ועד בכלל( )להלן: "  2023באוקטובר  

( ביום הקובע להצעה בדרך של זכויות, חלוקת רווחים, איחוד 2לממש את כתבי האופציה )סדרה  

אירוע ת הון השותפות )כל אחד לחוד יקרא להלן: "הון השותפות, פיצול הון השותפות או הפחת

"(. חל יום האקס של אירוע שותפות לפני היום הקובע של אירוע שותפות, לא יבוצע מימוש שותפות

יפקע ויהיה    2023  באוקטובר  10( שלא ימומש עד ליום  2ביום האקס כאמור. כתב אופציה )סדרה  

יא. לפרטים נוספים אודות תנאי כתבי האופציה  בטל ולא תהיה למחזיק בו כל זכות או תביעה שה

 .להלן 2.2.2( ראו סעיף 2)סדרה 

 (3כתבי אופציה )סדרה  .2.1.4

)סדרה    740,000 אופציה  השתתפות  (  3כתבי  ליחידות  למימוש  ")הניתנים  האופציה להלן:  כתבי 

אופציה"(  (3  סדרה) כתב  שכל  אחת(  3)סדרה    כך  השתתפות  ליחידת  למימוש  ניתן  כפוף )  יהיה 

בסעיףלה כמפורט  "  2.2.2.7  תאמות  )להלן:  המימושלהלן(  של  "(,  3  יחידות  במזומן  תשלום  כנגד 

 כמפורט"ח,  הש  כנגד  היציג"(  דולר"ב )להלן: "ארה  הדולר  לשער  צמודש"ח    10מחיר מימוש בסך  

 "(. 3מחיר המימוש לסדרה "  להלן:) להלן 2.2.2.1 בסעיף

 7ליום  ( בכל יום מסחר החל ממועד רישומם למסחר ועד  3ניתן לממש את כתבי האופציה )סדרה  

"(. למרות האמור, לא ניתן יהיה 3תקופת המימוש של סדרה  )ועד בכלל( )להלן: "  2020בדצמבר  

. חל יום האקס של אירוע שותפות אירוע שותפותל( ביום הקובע  3לממש את כתבי האופציה )סדרה  

( 3ום הקובע של אירוע שותפות, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור. כתב אופציה )סדרה  לפני הי

יפקע ויהיה בטל ולא תהיה למחזיק בו כל זכות או תביעה   2020בדצמבר    7שלא ימומש עד ליום  

 .להלן 2.2.2( ראו סעיף 3שהיא. לפרטים נוספים אודות תנאי כתבי האופציה )סדרה 

 . 1168871( הינו 3יה )סדרה מספר המכרז לכתבי אופצ

( 3( וכתבי אופציה )סדרה  2(, כתבי האופציה )סדרה  1יחידות ההשתתפות, כתבי האופציה )סדרה   .2.1.5

 ".ניירות הערך המוצעיםגם "ביחד  יקראו להלן  המוצעים

להלן בהתאם   2.4  הודעה משלימה, כמפורט בסעיף  השותפותלאחר פרסומו של התשקיף תפרסם   .2.1.6

מסגרת ההודעה המשלימה יושלמו ה. בלחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימ  (2()1)א 16  לסעיף

חתום, התחייבויות הסכם  להלן, לרבות    2.4.1או יעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף כמפורט בסעיף  
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משקיעים מוסדיים, שינויים ככל שיהיו בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים, תנאי ההתקשרות  

 . וק וכיו"בעם עושה הש 

בכל עת לפני קבלת כספי ההנפקה (  לקה או כולה)ח רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך    השותפות .2.1.7

כל   את  יראו  כאמור  במקרה  לכך.  בקשר  טענה  כל  למשקיעים  שתהיה  מבלי  המשקיעים,  מאת 

 .ההזמנות שניתנו לחברה כבטלות

מסחר של ניירות הערך המוצעים  טרם הרישום ל ניירות ערךלעניין התחייבות השותף הכללי לרכוש  .2.1.8

 . לעיל 1.5סעיף  ועל פי תשקיף זה, רא

 תנאי ניירות הערך המוצעים לציבור .2.2

 יחידות ההשתתפות .2.2.1

את   ותזכינה  הקיימות  השתתפות  ליחידות  זכויות  שוות  תהיינה  המוצעות  ההשתתפות  יחידות 

התשקיף. הזכויות  בעליהן בכל הזכויות שיוענקו לבעלי יחידות ההשתתפות הקיימות לאחר תאריך

 לתשקיף זה. 4הנלוות ליחידות ההשתתפות מפורטות בפרק 

)סדרה   .2.2.2 אופציה  )סדרה  1כתבי  אופציה  כתבי  )סדרה  2(,  אופציה  וכתבי   )3 " ביחד:  )להלן   י כתב( 

 ", בשינויים המחוייבים(אופציהה

)סדרה   יהיה  1כל כתב אופציה  ליחידת השתתפות אחת  (  כפוף להתאמות כמפורט )ניתן למימוש 

 (. 2.1.2)כהגדרתו בסעיף  1לסדרה כנגד תשלום במזומן של מחיר המימוש  להלן( 2.2.2.7 בסעיפים

)סדרה   יהיה  2כל כתב אופציה  ליחידת השתתפות אחת  (  למימוש  להתאמות כמפורט )ניתן  כפוף 

 (. 2.1.3)כהגדרתו בסעיף  2לסדרה ן של מחיר המימוש כנגד תשלום במזומ להלן( 2.2.2.7 בסעיפים

)סדרה   יהיה  3כל כתב אופציה  ליחידת השתתפות אחת  (  למימוש  להתאמות כמפורט )ניתן  כפוף 

 (. 2.1.4)כהגדרתו בסעיף  3לסדרה כנגד תשלום במזומן של מחיר המימוש  להלן( 2.2.2.7 בסעיפים

 : לצידם הרשומה המשמעות הבאים למונחים   תהיה זה 2.2.2 בסעיף

השער היציג האחרון של הדולר שקבע בנק ישראל לפני אותו יום, ובלבד   -"השער הידוע" 

שבתקופה שבה אין בנק ישראל נוהג לקבוע שער יציג, יהיה השער הידוע, 

השער שקבע לאחרונה שר האוצר ביחד עם נגיד בנק ישראל עבור תעודות 

 התחייבות ממשלתיות הצמודות לשער הדולר. 

 . המשלימה בהודעה שיפורסם כפיהשער הידוע  - "השער היסודי" 

)סדרה   - " המימוש ער"ש האופציה  כתב  מימוש  ביום  הידוע   אופציה  כתב  או (  1השער 

 . העניין לפי, (3או כתב אופציה )סדרה  (2)סדרה 

 יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות.  - " עסקים"יום 

, במקרה של מסירה במישרין, לשותפותהיום בו נמסרה הודעת מימוש     -"יום המימוש" 

היום שבו  ובמקרה של מסירת הודעת מימוש באמצעות חברי בורסה, 

קיבלה מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעה על מימוש כתב אופציה,  

א המפורטים    חרהממלא  התנאים  לענזה  בתשקיףכל  תי.  זה,  חשב יין 
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על   שנקבעה הודעה  השעה  לאחר  הבורסה  במסלקת  שנתקבלה  מימוש 

 בחוקי העזר של המסלקה, כאילו נתקבלה ביום המסחר הבא. 

 הצמדת כתבי האופציה .2.2.2.1

שער  כי  האופציה,  כתבי  בגין  המימוש  מחיר  של  כלשהו  תשלום  במועד  יתברר,  אם 

היסודי השער  לעומת  השתנה  כתבי  המימוש  מימוש  מחיר  יקטן  או  יגדל  האופציה , 

  : בשיעור זהה לשיעור העלייה או הירידה של שער המימוש לעומת השער היסודי, כלומר

 .לא תחול הגנה על מחיר המימוש

 יטת ההצמדה האמורה לא ניתנת לשינוי בכל תקופת המימוש של כתבי האופציה. ש

 הודעת מימוש כתבי האופציה .2.2.2.2

ימוש לממש את זכותם על  הבעלים הרשומים של כתב האופציה יהיו זכאים בתקופת המ

תמורת  בהקצאה  ולקבלן  המימוש  השתתפות  יחידות  את  לרכוש  האופציה  כתבי  פי 

ל מחזיק בכתב אופציה : כתשלום במזומנים של מחיר המימוש וזאת בתנאים הבאים

אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את יחידות המימוש להן הוא זכאי    (" המבקשלהלן: ")

וח הבנקים  באמצעות  או  יגיש  רשום,  שאינו  מחזיק  הוא  אם  האחרים  הבורסה  ברי 

האופציה)במישרין   בעלי  בפנקס  רשום  הוא  בכתב    (אם  בקשה  להלן,  המתואר  באופן 

בצרוף מכתבי ההקצאה של  (  "הודעת המימושלהלן: ")בנוסח שייקבע על ידי השותפות  

יר  כתב האופציה אליהם מתייחסת הבקשה ובתוספת הסכום במזומן שיהיה שווה למח

כתב   בכל  מחזיק  אשר  היחידות  כמות  מתבקש.  שמימושו  אופציה  כתב  לכל  המימוש 

בסעיף  המפורטים  במקרים  תותאם  המימוש  מחיר  תמורת  לרכוש  זכאי  יהיה  אופציה 

 להלן.   2.2.2.7

על המבקש יהיה לחתום, בכל עת שיידרש לכך על ידי השותפות, על כל מסמך נוסף הדרוש  

 . מתן תוקף להקצאת יחידות המימוש בהתאם להוראות כל דין לשם

ניתן  לא מילא המבקש אחר כל התנאים למימוש כתב האופציה במלואם, והדבר אינו 

מכתבי הקצאת  , ו, אזי תחשב הודעת המימוש כבטלהכפי שייקבע על ידי המפקחלתיקון  

כתב האופציה והכספים שצורפו להודעת המימוש יוחזרו למבקש, תוך שני ימי עסקים  

 ה.  השותפות קבעה כי ההודעה בטלמעת ש

, ודעת מימוש אינה ניתנת לביטול או לשינוי. לא תינתן זכות לממש חלקי כתב אופציהה

  אך מכתב הקצאה של כתבי אופציה ניתן לפיצול או להעברה או לויתור כאמור בסעיף 

להלן. חל מועד תום תקופת מימוש כתבי אופציה ביום שאינו יום מסחר, ידחה   2.2.2.4

 .המועד ליום המסחר הבא מיד אחריו

 חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה  .2.2.2.3

"(  המורשיםלהלן: ")  כל המחזיק בכתבי אופציה באמצעות בנקים וחברי בורסה אחרים

ועל מימוש כתבי האופציה כאמור יחולו חוקי העזר של   ייתן הודעת מימוש באמצעותם 

 פי שיהיו בעת המימוש בפועל. מסלקת הבורסה כ

 : חוקי העזר בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה קובעים כדלקמןלמועד התשקיף,  
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שעה (א) עד  שתתקבל  מימוש  באמצעותו   12:00  הודעת  הבורסה,  חבר  במשרדי 

  מוחזקים כתבי האופציה, תועבר על ידי החבר למסלקת הבורסה לא יאוחר משעה 

 .וביום המסחר הבא אחרי 12:00

תחייב ,  12:00  קיבלה מסלקת הבורסה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש עד (ב)

חברה  ה  מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה בהתאם את

בתל   ערך  לניירות  הבורסה  של  "אביב    -לרישומים  )להלן:  החברה בע"מ 

ביום המסחר הבא לאחר שנמסרה לה    12:00, זאת לא יאוחר משעה  "(לרישומים

 . ההודעה כאמור

זיכוי כאמור בס"ק   ( ג) הודעת  לרישומים  עד שעה  (ב)קיבלה החברה  ,  12:00  לעיל 

לא  השותפות  למשרדי  המימוש  בקשת  את  האמורה  לרישומים  החברה  תעביר 

 ביום המסחר הבא אחריו. 12:00 יאוחר משעה

מדי   12:00  תתקבל לאחר השעהלעיל ש  (ג)עד    (א)כל הודעה מאלה המנויות בס"ק   (ד)

 ביום המסחר הבא אחריו. 12:00 יום מסחר, תחשב כאילו התקבלה לפני השעה

למרות האמור לעיל, במועד תום תקופת המימוש, ואם מועד תום תקופת המימוש  ( ה)

אינו יום מסחר, ביום המסחר הבא, על חברי מסלקת הבורסה להעביר למסלקה 

עד   יום. חבר    .9:00  השעהאת בקשות המימוש הסופיות  המימוש יבוצע באותו 

המסלקה שלא הגיש בקשה עד השעה האמורה, תראה אותו המסלקה כמי שלא  

 ו. מימש את זכותו לממש, וכתבי האופציה שיוחזקו באמצעותו יפקע

 העברה ופיצול כתבי האופציה .2.2.2.4

 העברה  (א)

שיוגש  ובלבד  ולויתור  להעברה  ניתנים  האופציה  כתבי  של  ההקצאה  מכתבי 

  השותפות .  יחידותבמתכונת דומה לשטר העברת    , שטר העברה מתאים  ותפותלש

תחזיק במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה של מחזיקי כתבי האופציה הרשומים  

העברות   השותפותאצלה.   בו  להרשות  ולא  הפנקס  את  לסגור  רשאית  תהיה 

 החלות   השותפותשל    הסכם השותפותיום בכל שנה.    30  לתקופות שלא תעלינה על

העברת   העברת   יחידותעל  על  המחויבים  בשינויים  יחולו  במלואן,  משולמות 

 מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה. 

 פיצול  (ב)

כל מכתב הקצאת כתבי אופציה ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה, אשר סך כל  

מספר כתבי האופציה הכלולים בהם, שווה למספר כתבי האופציה שנכללו במכתב  

בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים   פי-ל . הפיצול יעשה עהקצאה שפיצולו מבוקש

כל   מבוקש.  שפיצולו  ההקצאה  מכתב  בצרוף  הקצאה,  מכתב  אותו  של  הרשום 

יהיו  אם  אחרים,  חובה  ותשלומי  בולים  מס  לרבות  בפיצול,  הכרוכות  הוצאות 

 כאלה, יחולו על מבקש הפיצול. 
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 פקיעת כתבי האופציה .2.2.2.5

 מוש.ת המייחידכתב אופציה שמומש יפקע מתאריך ההקצאה של  (א)

שהודעת המימוש,   :כתב אופציה אשר לא ימומש עד תום תקופת המימוש, דהיינו (ב)

עד לאותו תאריך, לא    בשותפותמחיר המימוש ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו  

   יקנה זכות כלשהי ויפקע בתאריך האמור.

 המימוש  יחידותזכויות  .2.2.2.6

 ביחידותזומנים או  המימוש תזכינה את בעליהן להשתתף במלוא הדיבידנדים במ  יחידות

  תאריך   לאחרהטבה ובכל חלוקה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן הנו  

הבחינות    זהומתאריך    ,המימוש מכל  בזכויותיהן  שוות  ההשתתפות תהיינה  ליחידות 

 ביום המימוש.  בשותפותהקיימות הרשומות על שם 

 התאמות עקב השתתפות בהנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד  .2.2.2.7

תום תקופת המימוש תחולנה לגבי כתבי אופציה שטרם מומשו התשקיף ועד  ך  מתארי

 ההוראות הבאות:

 התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות ( א)

, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת  השותפותשל    היחידותככל שתוצענה לבעלי  

תציע או תגרום   והשותפותהמימוש    יחידותלא תוגדל כמות  ניירות ערך כלשהם,  

לכך כי תוצענה הזכויות באותם תנאים, בשינויים המחויבים, גם למחזיקי כתבי 

כתבי   את  אלה  אופציה  כתבי  מחזיקי  מימשו  כאילו  מומשו,  שטרם  האופציה 

אינה ניתנת  זו  התאמה  שיטת    .האקס  יום  שלפני  המסחר  ליום  עדהאופציה שלהם  

 . לשינוי

 התאמה בגין חלוקת דיבידנד (ב)

פת המימוש של כתבי האופציה, השותפות תחלק רווחים, מחיר המימוש  אם בתקו

של   הנעילה  שער  לבין  הרווחים"  חלוקת  "אקס  הבסיס  שער  שבין  ביחס  יוכפל 

חלוקת   "האקס  יום  לפני  האחרון  המסחר  ביום  בבורסה  ההשתתפות  יחידות 

על מחיר המימוש   לפני פתיחת המסחר  ביום האקס  רווחים". השותפות תודיע 

 . . שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינויהחדש

 הוראות שונות להגנת מחזיקי כתבי האופציה בתקופת המימוש  .2.2.2.8

כל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה על פי תנאי תשקיף  התשקיף ו מתאריך

אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה, להגנת מחזיקי כתבי  זה,  

 ות:האופציה, ההוראות הבא

שבהונה המונפק או תחלקן בחלוקת יחידות ההשתתפות  תאחד את  אם השותפות   (א)

המימוש שיוקצו עקב מימוש   יחידותמשנה, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר  

כתבי האופציה, לפי העניין לאחר פעולה כאמור. במקרה כזה בעל כתבי האופציה 
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חלק   לקבל  יוכל  ושברי    מיחידהלא  אחת  כפי   היחידותשלמה  יטפלו  שיתהוו 

כאמור    השותפותשדירקטוריון   חלוקה  או  איחוד  של  במקרה  למתאים.  ימצא 

 בים. יחולו הוראות פרק זה בשינויים המחוי

הזכויות הנלוות ליחידות הקיימות לא תשונינה אלא אם המפקח שוכנע כי השינוי   (ב)

לשינוי  הסכימו  האופציה  כתבי  בעלי  אם  או  האופציה  כתבי  בבעלי  פוגע  אינו 

של  והנפקה  יחידות  מיזוג  האופציה.  כתבי  בעלי  אסיפת  של  מיוחדת  בהחלטה 

כשי תיחשב  לא  זכויות  של  בדרך  חדשות  השתתפות  לעניין  יחידות  זכויות.  נוי 

 .להלן 2.2.2.9סעיף  ורא -הנחיות הבורסה בנוגע לשינוי בתנאי כתבי האופציה 

לא יאוחר מאשר שלושה שבועות ולא מוקדם מאשר ארבעה שבועות לפני תום  ( ג)

כתבי   השותפותתקופת המימוש, תפרסם   דוח מיידי בדבר תום תקופת מימוש 

 . האופציה

 

ש לא תתקיים לאחר תום תקופת המימוש של  בהודעה יאמר גם כי זכות המימו

במקרה  כתבי האופציה וכי לאחר מועד זה יהיו כתבי האופציה בטלים ומבוטלים.  

מראש  סביר  זמן  שתבוצע  המימוש,  תקופת  הארכת  ל  של    2.2.2.9  סעיףובכפוף 

תשלח  להלן המימוש  תקופת  תום  לפני  את    השותפות,  ותפרסם  ההודעה  את 

 המודעה בתחילת החודש שבו מסתיימת תקופת המימוש הנוספת.

הטבה או    יחידותלא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידנד או    שותפותה (ד)

לקבלתם  הזכות  את  הקובע  התאריך  כאשר  ערך  ניירות  לרכישת  זכויות  הצעת 

( ימי מסחר 6)  קודם לתאריך ההחלטה, והתאריך הקובע יהיה לא פחות מששה

 לאחר קבלת ההחלטה או ההכרזה כאמור. 

 שינוי זכויות כתבי האופציה ואסיפות מחזיקי כתבי האופציה .2.2.2.9

של ברוב  שתתקבל  החלטה  של  מוקדם  באישור  האופציה,  כתבי  תנאי  פי    75%  על 

מהמצביעים באסיפה כללית נפרדת של בעלי כתבי האופציה מאותה סדרה או בהסכמת  

שתינתן   ההמפקח  האופציה   מפקח אם  בכתבי  במחזיקים  פוגע  אינו  השינוי  כי  שוכנע 

להתפשר עם בעלי כתבי האופציה מאותה  ים השותפים המוגבלים  מאותה סדרה, יכול

סדרה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם או לבצע כל תיקון, שינוי או הסדר של זכויותיהם 

 .או של תנאי כתבי האופציה מאותה סדרה

נון הבורסה, תנאי כתבי האופציה אינם ניתנים לשינוי בכל הקשור בהתאם להנחיות ולתק

למחיר המימוש, תקופת המימוש ושיטת ההצמדה. על אף האמור לעיל, ניתן על פי תקנון 

והנחיות הבורסה לשנות את מחיר המימוש ו/או תקופת המימוש ו/או שיטת ההצמדה 

ידי בית המשפט, לפי סעיף    ובלבד שהדבר נעשה במסגרת הסדר או פשרה, אשר אושרו על

 . 1999- לחוק החברות, התשנ"ט 350

 פנקס בעלי כתבי האופציה  .2.2.2.10

. ינהל במשרדו הרשום פנקס ובו רשימה מעודכנת של בעלי כתבי האופציההשותף הכללי  

הכללי העברות בתקופות שלא    השותף  בו  להרשות  ולא  הפנקס  לסגור את  יהיה רשאי 

 אישור המפקח. , בכפוף ליום בכל שנה  30תעלינה על 
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 רישום  .2.2.2.11

בפנקס    הכללי  השותף האופציה  כתב  נרשם  שבשמו  האדם  של  בבעלותו  ורק  אך  יכיר 

ובין    והשותף הכללי בין מפורשת  נאמנות,  ולהכיר בשום  יהיה חייב לרשום בפנקס  לא 

לכתב  בקשר  שביושר  זכות  כל  או  שהוא  מין  מכל  שעבוד  או  משכון  בכל  או  מכללא, 

בכל מחזיק רשום של כתב אופציה כזכאי לכתב האופציה   יכיר  השותף הכלליאופציה.  

נגדית או זכויות שביושר  , תחופשי מכל זכות קיזוז אשר בין הנאמן לבין מחזיק  ביעה 

 קודם, כולל המחזיק המקורי של אותו כתב אופציה.

 ורשים י .2.2.2.12

מבצעי הצוואה ומנהלי עזבונו של מחזיק יחיד של כתב אופציה שנפטר, או כשאין מבצעי 

האנשים שיש להם זכות בכתב האופציה בתור היורשים של    -ואה או מנהלי עיזבון  צו

יכיר בהם בתור    שהשותף הכלליהמחזיק היחיד של כתב האופציה שנפטר, יהיו היחידים  

במקרה פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים משותפים ה.  מחזיקי כל זכות בכתב האופצי

רק בנותר או בנותרים בחיים בתור בעלי זכות אך ו  השותף הכללישל כתב אופציה, יכיר  

כלשהי בכתב האופציה או בתור בעלי טובת הנאה בו. כל מי שנעשה זכאי לכתב אופציה 

כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב האופציה, תהיה לו הזכות, לכשיביא 

ק מדי פעם בפעם, להירשם כמחזיהשותף הכללי/המפקח  אותן הראיות שידרוש ממנו  

 .כתב האופציה או בכפיפות לתנאים אלה, להעביר את כתב האופציה

 אסיפות בעלי כתבי האופציה  .2.2.2.13

, הרוב הדרוש לקבלת  היחידותלאסיפות כלליות של בעלי    הוראות הסכם השותפות בנוגע

כלליות   ין, על אסיפותיהחלטות וזכויות הצבעה, תחולנה בשינויים המחויבים לפי הענ

את    אור בנושאים האמורים    הסכם השותפות של בעלי כתבי האופציה. לתיאור הוראות  

 .זה תשקיףשל  4הסכם השותפות המצורף לפרק 

אופציה  כתב  כל  בגין  אחד  קול  אופציה  כתב  לכל  יהיה  אופציה  כתבי  בעלי  באסיפת 

 יין קולות. המוחזק על ידו. הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה תהייה במנ

 אופן הצעת ניירות הערך לציבור .2.3

ניירות הערך לציבור תתקיים בשתי הצעות נפרדות   הצעה לא אחידה והצעה אחידה, אשר תהיינה   – הצעת 

להלן בזו, כמפורט  זו  היענות מותנות  נדרשת  בבורסה  הערך המוצעים למסחר  ניירות  רישום  לצורך  , כאשר 

 . מלאה לשתי ההצעות

 ( 2( וכתבי אופציה )סדרה 1של יחידות ההשתתפות, כתבי אופציה )סדרה אופן ההצעה  –כללי  .2.3.1

פי תשקיף זה, -המוצעים על  (2( וכתבי אופציה )סדרה  1יחידות ההשתתפות, כתבי אופציה )סדרה  

לתקנות ההצעה, כפי   (1)א()11בדרך של הצעה לא אחידה כאמור בסעיף    השותפותידי  -מוצעים על 

לתקנות ההצעה, הצעה לא אחידה זו תובטח בחיתום של לפחות  (  1)א()11לפי תקנה  מן.  שיפורט כדלק

המוצעים לפי התשקיף   (2( וכתבי אופציה )סדרה  1יחידות ההשתתפות, כתבי אופציה )סדרה  מ  25%

בתקנות   זה  מונח  כהגדרת  מוסדיים  משקיעים  יהיו  אחידה  לא  בהצעה  ואולם והניצעים  ההצעה, 

מן ההנפקה למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי  30%תהא רשאית למכור עד  השותפות

שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר שיוקצו בו ניירות הערך לניצעים בהצעה  
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לא אחידה ובאותו יום, והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי, תהיה לפי חלקה היחסי 

אשר כל משקיע יוכל להגיש הזמנה , כינו משקיע מוסדישל הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שא

לישראל   וחלקה מחוץ  בישראל  נעשתה ההצעה חלקה  בלבד;  כלל   30%  יימנו אותם  -אחת  מתוך 

עלה.  ההנפק אחידה  הלא  בהצעה  בקשות  להגשת  במסגרת  -התקופות  תפורטנה  זה,  תשקיף  פי 

 . ההודעה המשלימה

ב .2.3.2 המוסדיים  לניצעים  יוצעו  הערך  "  35,100-ניירות  )להלן:  אחידה "(האגדיםאגדים  לא  בהצעה   ,

 :הינם כדלקמן האגדומחיר  אגד, כשהרכב כל לאגדובמחיר אחיד 

 
 אחת   השתתפות  יחידת  כל"ח לש  10  השתתפות   יחידות  100

 תמורה   ללא  ( 1)סדרה    אופציה  כתב  50
 תמורה   ללא  ( 2)סדרה    אופציה  כתב  50
    

 )*( "ח  ש  1,000  סה"כ מחיר לאגד 

)בכפוף   הטבה  או  הנחה  כל  ללאש"ח    1,000המוסדיים במחיר לאגד של    לניצעים  ימכרו  האגדים  כל)*(  

 .בלבד"ח ש ובמטבע( המשלימה  בהודעה לשינויים

המחיר האפקטיבי ליחידת השתתפות אחת, בהתבסס על מחיר האגד בו יוצעו האגדים על פי תשקיף  

ש"ח. השווי הכלכלי   2.04  -( הינו כ1ש"ח. השווי הכלכלי של כל כתב אופציה )סדרה    7.40זה, הינו  

ל  ( וש1ש"ח. השווי האמור של כל כתב האופציה )סדרה    3.16-כ  ( הינו2כתב אופציה )סדרה  כל  של  

(, והמחיר האפקטיבי של יחידת השתתפות אחת מבוסס על נוסחת החישוב 2כל כתבי אופציה )סדרה  

( 1שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר יחידות ההשתתפות מונפקות ביחד עם כתבי אופציה )סדרה  

( וכתבי אופציה  1עבור כתבי אופציה )סדרה    (, כשסטיית התקן השבועית2וכתבי אופציה )סדרה  

, ושיעור ההיוון %10.81  הינה, והשקעות במדעי החיים  –ביומד    -הייטק  מחושבת לפי ענף    (2)סדרה  

 .0.3%2הינו ( 2( וכתבי אופציה )סדרה 1עבור כתבי אופציה )סדרה השנתי 

 ( 2( וכתבי אופציה )סדרה 1יחידות ההשתתפות, כתבי אופציה )סדרה  -התחייבויות מוקדמות  .2.3.3

למשקיעים   להלן(  2.6המפורטים בסעיף  )והחתמים    השותפותלאחר מועד פרסום תשקיף זה יפנו  

לרכישת   הזמנות  מהם  לקבל  במטרה  המוצעיםמוסדיים,  הזמנות  - על  האגדים  כל  זה.  תשקיף  פי 

על גבי טפסי הזמנה בנוסח   ולשותפותהמשקיעים המוסדיים בהצעה הלא אחידה תוגשנה לחתמים  

על אליהם  במחיר  -שיישלח  ותנקובנה  החתמים,  ובמספר    לאגדידי  המשלימה  בהודעה  שיפורסם 

בלבד. בקשה שתוגש   אגדים שלמיםהמבוקש לרכישה. ניתן יהיה להגיש בקשות לרכישת    האגדים

הנקוב בה בלבד,   םהשל האגדים, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר אגדלגבי חלק כלשהו של 

הנקוב   האגדיםו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר  הכלול בבקשה יראו אות  האגדוחלק  

כאמור תהיינה    אגדים, לא תתקבל. בקשות המשקיעים המוסדיים לרכישת  מאגד אחדבה פחות  

בלתי חוזרות. כל בקשה תחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו 

 -פועלים אי.בי.אי. שלם באמצעות רכז ההנפקה, לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ול

פי תנאי התשקיף וההודעה -, את המחיר המלא, על(״רכז ההנפקהלהלן: ״)  "מבעחיתום והנפקות  

 ה. פי תנאי התשקיף וההודעה המשלימ-שיוקצו לו עקב היענות על  האגדיםהמשלימה, של 

  
 

 של הבורסה.  2020מדריך נתוני סחירות לחודש אוגוסט   1
 .2020בספטמבר   1מקדמי היוון שפרסמה הבורסה, נכון ליום   2



 

 10-ב

 הקצאת האגדים למשקיעים מוסדיים .2.3.4

הזמנות,   להגשת  יוקצו  לאחר תום התקופה  לפי  האגדים המוצעים  למזמינים בהצעה לא אחידה 

. במסגרת ההקצאה לא בשותפות, לאחר היוועצות  ה של דיסקונט קפיטל חיתום בע"משיקול דעת

בין שנמכרו  )תעלה הכמות שתוקצה לכלל המשקיעים המוסדיים המנויים בקבוצתו של חתם להצעה  

, או בקבוצת מפיץ, או (ידי חתם או מפיץ אחר-המנוי בקבוצתו ובין שנמכרו לו עלידי החתם  -לו על 

על  מנוהלות  קבוצתו-שהשקעותיהם  הנכסים   ושנמכר  מהאגדים  5%על    ידי  שווי  היה  בהצעה. 

על  הציבור  עבור  כאמור,  -המנוהלים  החתם  בקבוצת  המוסדיים  המשקיעים  כלל  מידי    10-גבוה 

״ קבוצת חתם. ״מכמות היחידות המוצעות 10%שתוקצה להם על  מיליארד ש״ח, לא תעלה הכמות 

האגדים ״, לפי העניין, משמעה כהגדרת המונח בתקנות אופן הצעה לציבור. כל  קבוצת מפיץאו ״

להלן בסעיף )שיפורסם בהודעה המשלימה    לאגד, שהינו המחיר  לאגדלמשקיעים במחיר אחיד  ימכרו  

ללא כל הנחה או הטבה מעבר לעמלות הפצה למפיצים כפי שמפורטות בפרק   (,״המחיר האחיד זה: ״

 .זה ו/או כפי שתפורסמנה בהודעה המשלימה

 הזמנת והקצאת אגדים שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לכלל הציבור .2.3.5

ההנפקה למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי מן    30%  תהא רשאית למכור עד  השותפות

כל מזמין יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד, במחיר האחיד .  י תיעשה בהצעה אחידהשאינו משקיע מוסד

ובמהלך התקופה להגשת בקשות שתפורסם בהודעה המשלימה. הכמות שתוקצה לכל משקיע, תהא 

לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך ההזמנות בחלק ההנפקה הפתוח לכל. סך כל ניירות הערך 

המוצעים    האגדים( כאשר שווי  1)  יעלה על השיעורים הקבועים להלן:המוזמנים בידי מזמין אחד לא  

( כאשר 2מהכמות המוצעת; )  15%  -מיליון שקלים חדשים    100-למשקיעים שאינם מוסדיים נמוך מ

  25%  - מיליון שקלים חדשים ומעלה    100המוצעים למשקיעים שאינם מוסדיים הינו    האגדים שווי  

  .מהכמות המוצעת

 (3כתבי אופציה )סדרה אופן ההצעה של  .2.3.6

( וכתבי אופציה )סדרה 1במקביל להצעה של יחידות ההשתתפות, כתבי אופציה )סדרה   .2.3.6.1

לעיל,  2 כמתואר  בדרך  יוצעו  התשקיף  במסגרת(,  כאמור הצעה של לציבור,   אחידה, 

ההצעה,   אופן  )סדרה    740,000בתקנות  אופציה  ב3כתבי  :  להלן)  יחידות  7,400-( 

 : הלן כדל הינו יחידה כל כשהרכב (,״היחידות״

 ( 3כתב אופציה )סדרה    כל"ח לש   0.01  ( 3תבי אופציה )סדרה  כ  100
    

 "ח ש  1  ליחידה   מינימלי  סה"כ מחיר

:  להלן)   ליחידה  ש״ח  1-מ  יפחת   לא(  3לכתבי אופציה )סדרה    במכרז  שיקבע  היחידה  מחיר

 (.״ליחידה  המינימאלי ״המחיר

)סדרה   אופציה  כתב  כל  של  הכלכלי  כ3השווי  הינו  נוסחת בהתבסס    ש"ח  0.25- (  על 

עבור כתבי אופציה )סדרה    החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כשסטיית התקן השבועית

ענף  3 לפי  ושיעור  %10.81  הינה, והשקעות במדעי החיים  –ביומד    -הייטק  ( מחושבת   ,

 . 0.3%2הינו ( 3 עבור כתבי אופציה )סדרהההיוון השנתי 

 משלימה  הודעה .2.3.6.2

במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים הניתנים לעדכון בתשקיף 

להלן, לרבות אך לא    2.4זה, בהתאם להוראות תקנות הודעה משלימה וכמפורט בסעיף  
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( המוצעים במסגרת התשקיף והמחיר המינימאלי; 3רק: )א( כמות כתבי אופציה )סדרה 

 .בות שעות פתיחת יום המכרז וסגירתומועד המכרז על מחיר היחידות, לר)ב( 

 יחידות לרכישת בקשות הגשת .2.3.6.3
של המבקש  ביחד עם בן משפחתו  הנם  "  מזמין " או "מבקש"לצרכי סעיף זה, המונחים  

 .הגר עימואו המזמין, 

 לרכישת יחידות בקשות להגשת התקופה (א)

)א(   היתר:  בין  יפורטו,  המשלימה  ההודעה  להגשת  במסגרת    בקשותהתקופה 

; )ב( השעה בה  "(הבקשות  הגשת  יום" או "המכרז  יום)להלן: " לרכישת היחידות  

; )ג( השעה  "(רשימת החתימות  מועד פתיחת)להלן: "  ניתן להתחיל להגיש בקשות

 "(. החתימותמועד סגירת רשימת )להלן: "רשימת החתימות תיסגר והיום בהם 

לרכז ההנפקה אשר פרטיו   להגיש  יש  המוצעות  היחידות  לרכישת  הבקשות  את (ב)

או    הבנקים  באמצעות  או  (ההנפקה״  ״רכז:  להלן)יפורסמו בהודעה המשלימה  

 או  בקשות״  לקבלת  ״המורשים:  ביחד   להלן)  הבורסה  חבריבאמצעות  

 . "(המפיצים "

 . בקשות לקבלת המורשים  אצל להשגה הניתנים  טפסים גבי על תוגשנה בקשות ( ג)
חשב כמוגשת באותו  יכל בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז ת (ד)

רשימת   סגירת  למועד  עד  בקשות  לקבלת  המורשה  ידי  על  תתקבל  אם  יום 

החתימות, ובתנאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה, 

  ממועד סגירת רשימת החתימות שעה  חצי  ותתקבל על ידי רכז ההנפקה, עד לתום  

המורשים לקבלת   אצל  שתתקבל  בקשה  "(. המועד האחרון להגשה לרכז)להלן: "

 ההנפקה  רכז  אצל  שתתקבל  או  החתימות  רשימת  סגירת  מועד  לאחר  בקשות

 . החברה ידי על תענה לא, לאחר המועד האחרון להגשה לרכז

 מחיר  ואת  לרכוש  מבקש  שהוא  היחידות  מספר  את  בקשתו  גבי  על  יציין  המבקש ( ה)

 . המינימאלי היחידה ממחיר יפחת לא אשר ידו על המוצע היחידה

  המחיר   שמרווחי  ובלבד,  שונים  במחירים  בקשות  שלוש  עד  להגיש  רשאי  מבקש  כל (ו)

יתוקן    שבו  באופן,  ש״ח  1  של  בסך  יהיו  הנקובים ככל שהמחיר המינימאלי לא 

 יחידות  להזמין  ניתן  שבה  הראשונה  המדרגה  במסגרת ההודעה המשלימה, אזי

  3  של  במחיר  יחידות  להזמין  ניתן  ולאחריה  ש״ח  2  הינה  המינימאלי  למחיר  מעל

תעוגל   כאמורשאינו במרווח  ליחידה  בקשה שתנקוב במחיר    '.וכו  ש״ח  4,  ש״ח

 .למחיר במרווח הקרוב כלפי מטה

 לא   כאילו  אותן  יראו,  כלשהו  יחידה  מחיר  בהן  ננקב  שלא  במכרז  שתוגשנה  בקשות (ז)

 .  כלל הוגשו
יראוה תהא בטלה ובקשה שהוצע בה מחיר הנמוך מהמחיר המינימלי ליחידה,   ( ח)

 . כבקשה שלא הוגשה
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  פי  על  המוצעת  מהכמות  הגבוהה  מוזמנת  יחידות  תוכמ  בה  שצוינה  בקשה  כל (ט)

ההודעה    פי  על  המוצעת  הכמות  בה  שצוינה  כבקשה  הוירא,  ההודעה המשלימה 

 . המשלימה
להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו  ניתן   (י)

של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה 

נכלל בה מלכתחילה.   כאילו לא  יראו אותו  וחלק היחידה הכלול בבקשה  בלבד 

 בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת לא תתקבל.
מועד סגירת רשימת החתימות.    עד  מהזמנתו  בו  לחזור  רשאי,  בקשה  שהגיש  מבקש (יא)

בכפוף לכל דין, הבקשות לרכישת היחידות לאחר מועד סגירת רשימת החתימות ו

חשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש  יתכאמור  כל בקשה  ובלתי חוזרות    הן

לבקשתו   ענות מלאה או חלקיתילקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מה

ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא של ניירות הערך שיוקצו לו עקב  

 לבקשתו.  התשקיף וההודעה המשלימההיענות על פי 
  ההנפקה  רכז  וכלפי  החברה  כלפי  וחייבים  אחראים  יהיו  בקשות  לקבלת  המורשים (יב)

  ואשר   באמצעותם  שהוגשו  בקשות  בגין  לחברה  שתגיע  התמורה  מלוא  לתשלום

 .בחלקן או במלואן נענו

 בקשותפתיחת ה הליכי .2.3.6.4

, המכרז  ביוםהבקשות תועברנה על ידי המורשים לקבלת בקשות לרכז ההנפקה,   (א)

לרכז,  מ  יאוחר  לא  עד להגשה  האחרון    באמצעות   או   סגורות  במעטפותהמועד 

 או  וירטואלית  כספת  באמצעות,  דיגיטלי  באופן  ההנפקה   לרכז  הבקשות  שידור

 .  לרכז להגשה האחרון המועד לחלוףעד  שם ותיוותרנה אחר דיגיטלי אמצעי בכל
ביום המכרז לאחר המועד האחרון להגשה לרכז, תיפתח תיבת הבקשות/הכספת  (ב)

שלה, אשר יפקחו על    המבקרבנוכחות נציג החברה ורואה החשבון    הוירטואלית

 קיום נאות של הליכי המכרז וכן יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז. 
 היחידות והקצאת היחידה מחיר קביעת אופן  .2.3.6.5

)להלן  (א) ליחידה  אחיד  במחיר  תונפקנה  תענינה,  לרכישתן  שבקשות  היחידות  כל 

"  "המחיר האחיד" או "מחיר הרכישה שיקבעבסעיף זה: " המחיר האחיד או 

אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידות במחיר   ,("ליחידה

כל  להקצאת  יספיקו  ממנו,  גבוהים  במחירים  שהוגשו  בקשות  עם  ביחד  זה, 

 . זהדוח הצעת מדף היחידות המוצעות על פי 

 קביעת המחיר האחיד ליחידה והקצאת היחידות יעשו כדלהלן:  (ב)

יפחת   שתתקבלנה  בבקשות   הכלולותהיה והמספר הכולל של היחידות   (1)

המוצעות היחידות  של  הכולל  הבקשות לציבור  מהמספר  כל  תענינה   ,

הרלוונטיות,  הבורסה  תקנון  דרישות  להתקיימות  בכפוף  במלואן, 

יהיה   כזה  ההובמקרה  למחיר  ליחידהאחיד  המינימלי  המחיר    . יחידה 

  .תונפקנהלא נן בקשות שלא תתקבלנה בגייתרת היחידות 
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יהיה    שתתקבלנה  בבקשות   הכלולות  היחידות  של  הכולל  והמספר  היה (2)

הקצאת   אזי  לציבור,  המוצעות  היחידות  מספר  על  יעלה  או  שווה 

 הלן: היחידות תעשה כדל

I.   גבוה מהמחיר הנוקבות במחיר  תענינה   –ליחידה    האחידבקשות 

 ;במלואן

II.   מהמחיר נמוך  במחיר  הנוקבות  לא    –יחידה  ל  האחיד בקשות 

 ; תענינה

III.   תענינה באופן יחסי כך    –ליחידה    האחידבקשות הנוקבות במחיר

שיוותר המוצעות  היחידות  סך  מתוך  יקבל  מבקש  לחלוקה   ושכל 

מהמחיר  ) גבוה  במחיר  הנוקבות  לבקשות  הענות   האחידלאחר 

, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה (ליחידה

חידה לבין המספר הכולל של היחידות  לי  האחידשבה נקב במחיר  

 (. האחיד ליחידההכלולות בכל הבקשות שבהן ננקב המחיר 

אם בהקצאת ניירות הערך כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות הם יעוגלו,   (3)

השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שינבעו ככל הניתן, ליחידה  

ידי רכז ההנפקה, במחיר   על  יירכשו  האחיד כתוצאה מהעיגול כאמור 

   .ליחידה

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו  (4)

לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים 

 . לעיל

 החשבון המיוחד  .2.3.6.6

ך לפני יום המכרז, יפתח רכז ההנפקה חשבון נאמנות מיוחד על שם החברה  סמו (א)

"( וימסור למורשים לקבלת בקשות את  החשבון המיוחדבתאגיד בנקאי )להלן: " 

של   ההפרטיו  רכז מיוחדחשבון  ידי  על  בלעדי  באופן  ינוהל  המיוחד  החשבון   .

 ההנפקה בשם החברה ועבורה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך. 
ורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד את כל הסכומים ששולמו בגין  המ (ב)

 המסחר   ביום  בצהריים  12:30  השעה  עד  וזאתנענו    ןשבקשות לרכישת  היחידות

 .המכרז יום שלאחר הראשון
יושקעו על ידי רכז ההנפקה בפיקדונות נזילים,    מיוחדכספים שיצטברו בחשבון ה ( ג)

 נושאים ריבית על בסיס יומי.הלא צמודים, 
בצהריים ביום המסחר    12:30לא יאוחר מהשעה    עדלחברה,    יעביררכז ההנפקה   (ד)

השני שלאחר יום הגשת הבקשות, את יתרת הכספים בחשבון המיוחד, בצירוף  

בגינם,   נצברו  אשר  העברת  וריכוז  הפצה  עמלות  בניכויהפירות  כנגד  וזאת   ,

 . לרישומים החברה  אל, היחידות שהבקשות לרכישתן ייענוהתעודות בגין 
 נותני שירותים נוספים  .2.3.7
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נותני השירותים הנוספים   זהות  גילוי אודות  יינתן  בגין   ( לפי העניין ) במסגרת ההודעה המשלימה 

גילוי וכן  לקבל,  זכאים  הם  אותו  השכר  ו/או  והעמלה  תפקידם  עניינים   ההנפקה,  ניגודי  לגבי 

 .פוטנציאליים, אם וככל שיהיו

 מכתבי הקצאה ותעודות  .2.3.8

המשלימ ההודעה  פרסום  במועד  הבורסה  והוראות  דין  בכל  לאמור  כפופות  זה  סעיף  ה. הוראות 

למבקשים, את ניירות הערך   השותפותהתמלאו כל התנאים לביצוע ההצעה לפי תשקיף זה, תקצה  

על שהבוביחידות    באגדיםהכלולים   נענתה,  ניירות הערך -קשה לרכישתן  בגין  ידי משלוח תעודות 

כפי ), כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד  השותפותלרישומים של    לחברההמוצעים  

, ובלבד שההקצאה לא תעשה  לשותפותידי רכז ההנפקה, -, על(שיפורט במסגרת ההודעה המשלימה

 . להלן  2.5 דרישות הבורסה במלואן, כאמור בסעיףבטרם נוכח רכז ההנפקה, כי התקיימו 

הועברה  יצ טרם  לרישומים,  החברה  שם  על  המוצעים  הערך  ניירות  הקצאת  שבמועד  ככל  כי  וין, 

בסמוך למועד ההקצאה דיווח על שינויים בהון   השותפותמלוא תמורת ההנפקה, תדווח    לשותפות

לת תמורת ההנפקה במלואה בידי רכז  המונפק, בו מצוין כי טרם נתקבלה תמורת ההנפקה. עם קב

בעבור   בידי    השותפותההנפקה  בו   השותפות, תפרסם  השותפותאו  בהון,  שינויים  על  נוסף  דיווח 

ניירות  בגין  כל עוד לא התקבלה מלוא תמורת ההנפקה  כי  תצוין קבלת תמורת ההנפקה. יובהר, 

 .  הערך המוצעים, לא ניתן לרושמם למסחר בבורסה

בהון  הקיי  היחידותכל   אופציה  ,  השותפותמות  כתבי  ממימוש  תנבענה  אשר  ההשתתפות  יחידות 

)סדרה  1)סדרה   וכתבי אופציה )סדרה  2(, כתבי אופציה  על3(  יחידות - (, המוצעים  זה,  פי תשקיף 

ב הכלולות  ערב   33,994- ההשתתפות  אחרים  ולמשקיעים  השליטה  לבעלי  תוקצנה  אשר  אגדים, 

כמפור למסחר,  הערך  ניירות  בסעיפים  רישום  ו  1.5ט  עד  להלן  3.2- לעיל  אופציה    316,200,  כתבי 

עד  3)סדרה   וכן  )סדרה    316,200(  אופציה  כתבי  ממימוש  תנבענה  אשר  השתתפות  ( 3יחידות 

בסעיף   כמפורט  למסחר,  הערך  ניירות  רישום  ערב  השליטה  לבעל  יחידות ,  1.5שתוקצנה  וכן 

( וכתבי אופציה  2(, כתבי אופציה )סדרה  1ההשתתפות אשר תנבענה ממימוש כתבי אופציה )סדרה  

יחידות השתתפות אשר תנבענה ממימוש אופציות לא   102,000  ( הכלולים באגדים לעיל, וכן3)סדרה  

שיוקצו   זה,  לדירקטוריםסחירות  פי תשקיף  על  הערך  ניירות  של  למסחר  ערב הרישום   כמפורט, 

 .על שם החברה לרישומים ידותהיחתירשמנה במרשם בעלי , לתשקיף  9.2.8- ו 9.2.1פים בסעי

 הודעה על תוצאות ההנפקה  .2.3.9

ימסור רכז ההנפקה למבקשים, באמצעות המורשים לקבלת ככל שיהיה מכרז לציבור,   .2.3.9.1

יום , וזאת  בקשות, הודעה על מידת ההיענות לבקשתם ביום המסחר הראשון שלאחר 

 , כפי שיפורט בהודעה המשלימה. בבוקר 10:00המכרז, לא יאוחר מהשעה 

לרשות ניירות    עד ליום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, תודיע השותפות בדוח מיידי .2.3.9.2

 ערך ולבורסה על תוצאות המכרז.
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 הודעה משלימה .2.4

  ( 2()1)א16  השותפות הודעה משלימה בהתאם לסעיףלאחר פרסומו של תשקיף להשלמה זה, תפרסם   .2.4.1

לחוק ניירות ערך, במסגרתה יושלמו ו/או יעודכנו פרטי תשקיף להשלמה זה, בכל פרט שניתן לכלול  

)ככל שלא פורסמו קודם   , ובכלל זאת, הנתונים הבאיםתקנות הודעה משלימה  בהודעה משלימה לפי

 :לכן בתשקיף זה(

למסחר   .2.4.1.1 לרישום  הבורסה  עלאישור  לציבור  המוצעים  הערך  ניירות  התשקיף  - של  פי 

 השותפות.הקיימות בהון  וליחידות

האגדים ועד המכרז לציבור, המועד להגשת הבקשות לרכישת  ככל שיהיה מכרז לציבור, מ .2.4.1.2

  .היחידות מטעם הציבור ופרטי רכז ההנפקהו

 . צהירוט הוצאות בשל הצעת ניירות הערך המוצעים והנפקתם, ועמלות ריכוז והפפ .2.4.1.3

בשיעור שלא   (ככל שיהיו)פי התשקיף  - שינוי בכמות ו/או במחיר ניירות הערך המוצעים על .2.4.1.4

לעיל, ובכפוף לכך   2.3.6  -ו  2.3.2מהכמות ו/או מהמחיר המצוינים בסעיף    20%  יעלה על

מן המכפלה    30%-לא תשונה ביותר מלאגד  במחיר    האגדים המוצעיםשמכפלת כמות  

מן   הנגזרת  בהאמורה  שצוינו  והכמות  מכפלת    2.3.2סעיף  המחיר  כי  וכן  כמות  לעיל 

מן המכפלה האמורה הנגזרת   30%-לא תשונה ביותר מליחידה  במחיר  היחידות המוצעות  

. הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה  לעיל  2.3.6בסעיף  מן המחיר והכמות שצוינו  

 . המשלימה

לעיל יתאפשר, ובלבד שלא ישונה אף אחד  2.4.1.4 ינוי העולה על השינוי האמור בסעיףש .2.4.1.5

ן הכמות ומן המחיר  מ  50%-ביותר מ  האגדים או היחידותמבין המחיר או הכמות של  

פי העניין, ומכפלת המחיר בכמות לא תשונה ביותר  ל, ל לעי  2.3.6  -ו   2.3.2  פיםשצוינו בסעי

  2.3.6  - ו  2.3.2  פיםן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר שצוינו בסעימ  50%-מ

תקופה  )לתקנות ניירות ערך    (3)ב()2  וכן שהתקופה להגשת הזמנות תחל לפי תקנה   ללעי

בתשקיף המוצעים  ערך  לניירות  הזמנות  ה2005-תשס"וה  (,להגשת  והמחיר .  כמות 

 .העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה

ניירות הערך המוצעים, כאכ .2.4.1.6 מור ל פרט אשר תיקונו מתחייב כתוצאה מהשינוי בתנאי 

בנוסף,    2.2  בסעיף וייעודה.  הערך  ניירות  הוצאות, תמורת  לרבות  ככל שתינתנה  לעיל, 

מסווגים,   משקיעים  של  מוקדמת  המוקדמות התחייבות  ההתחייבויות  פירוט  יינתן 

שניתנו, לרבות שמות המשקיעים המסווגים כהגדרתם בתקנות ההצעה, הכמות והמחיר  

 ר. ידי הציבו-ישת ניירות הערך עללהם התחייבו והתקופה להגשת בקשות לרכ

תנאי  השותפות   .2.4.1.7 ויפורטו  השוק  עושה  עם  התקשרות  בוצעה  האם  לעדכן  מתחייבת 

 .ההתקשרות עמו

פי התשקיף -הודעה משלימה, התקופה להגשת בקשות לרכישת ניירות הערך על  פורסמה .2.4.1.8

חמש   ומתוכן  -( שעות  7שבע )  ידי הציבור, תסתיים לא לפני תום-וההודעה המשלימה, על

 . ממועד פרסום ההודעה המשלימה  -שעות מסחר לפחות ( 5)
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שבהם ההו .2.4.1.9 ובמקומות  באופן  ותופץ  המגנ״א  באמצעות  לרשות  תוגש  המשלימה  דעה 

פורסם התשקיף. עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מהתשקיף  

 . לאחר פרסום ההודעה המשלימה השותפותותצורף לכל עותק מהתשקיף אשר תפיץ 

 החתמים. מסגרת ההודעה המשלימה יפורטו עיקריו של הסכם החיתום עם ב .2.4.1.10

אישור הבורסה לרישום למסחר בה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף להשלמה זה, יינתן טרם פרסום  

 ההודעה המשלימה ביחס להנפקה על פי תשקיף להשלמה זה, כמפורט לעיל. 

 רישום למסחר בבורסה .2.5

יחידות  .2.5.1 למסחר את  בה  לרשום  לבורסה בבקשה  פרסום ההודעה המשלימה תפנה השותפות  לפני 

את כתבי אופציה  ,  זה וההודעה המשלימה שתפורסם בהמשךפי תשקיף  -ההשתתפות המוצעות על 

פי תשקיף - ( המוצעים לציבור על3( ואת כתבי האופציה )סדרה  2(, את כתבי אופציה )סדרה  1)סדרה  

המש  וההודעה  כתבי  זה  ממימוש  תנבענה  אשר  ההשתתפות  יחידות  את  בהמשך,  שתפורסם  לימה 

פי תשקיף זה, את  -( המוצעים על 3( וכתבי אופציה )סדרה  2(, כתבי אופציה )סדרה  1אופציה )סדרה  

)סדרה   אופציה  כתבי  ההשתתפות,  )סדרה  1יחידות  אופציה  כתבי  )סדרה  2(,  אופציה  וכתבי   )3 )

כללי לאחר תאריך התשקיף וקודם לרישום למסחר של ניירות הערך שירכשו בעלי שליטה בשותף ה

על  לציבור  בסעיף  -המוצעים  כמתואר  התשקיף,  שתנבענה   1.5פי  ההשתתפות  יחידות  את  לעיל, 

שיוקצו   סחירות  לא  אופציות  כמפורט לדירקטורים  ממימוש  להשלמתה,  ובכפוף  ההנפקה  ערב 

השתתפות הקיימות בהון השותפות ערב תשקיף זה. יחידות ה  את ו,    לתשקיף  9.2.8- ו  9.2.1בסעיפים  

   אישור הבורסה כאמור כפוף לדרישות הבורסה ביחס ליחידות ההשתתפות כמפורט להלן:
- שווי אחזקות הציבור ביחידות ההשתתפות, סמוך לאחר הרישום למסחר, לא יפחת מ .2.5.1.1

 מיליון ש"ח.  20

 .%503 -מ שיעור החזקות הציבור, סמוך לאחר הרישום למסחר, לא יפחת .2.5.1.2

רישומן  בהתאם    .2.5.1.3 לצורך  הנדרש  הציבור  של אחזקות  הפיזור המזערי  לתקנון הבורסה, 

 פי תשקיף זה הינו כדלקמן: -למסחר של יחידות ההשתתפות על
 35* 16,000 מס' מחזיקים מזערי  למחזיק  מזערי החזקות שווי

*הואיל והשותפות התקשרה עם עושה שוק לצורך עשיית שוק ביחידות ההשתתפות של  

חלף    35פיו, הינו  -פי תקנון הבורסה וההנחיות על- השותפות, מס' המחזיקים המזערי על   להלן.  2.5.4. לפרטים אודות הסכם עשיית השוק ראו סעיף 100

לפני   .2.5.1.4 בו,  השליטה  ובעל  הכללי  השותף  החזקות  של  שיעור  לראשונה  למסחר  הרישום 

  %20  סך בשקלים השווה למכפלה של  או מיליון ש"ח,    10-יחידות ההשתתפות, לא יפחת מ 

יוצעו מ שבו  המזערי  במחיר  לציבור,  ההצעה  פרסום  במועד  ההשתתפות  יחידות  סך 

. שיעור החזקות השותף הכללי ובעל השליטה בו  , לפי הנמוךיחידות ההשתתפות לציבור

פי התשקיף יירכשו, יהיה  - ציבור, ובהנחה שכל ניירות הערך המוצעים עללאחר ההנפקה ל

 (. 13.4% -)ובדילול מלא כ 14.7% -כ

 
מיליון   34-פי תשקיף זה )ללא הקצאות נוספות( שווי החזקות הציבור יהיה כ-בהנחה כי הציבור ירכוש את כל הכמות המוצעת על  3

 מיליון ש"ח(. 40-ש"ח )קרי: נמוך מ
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 האמורים   הערך  ניירותבבקשה לרשום בה את  השותפות תפנה לבורסה  ככל שיתקיים מכרז לציבור,   .2.5.2

 להלן.   2.5.3לאמור בסעיף  ימי עסקים לאחר מועד המכרז, בכפוף 3 למסחר תוך

לעיל, אזי תבוטל ההנפקה של    2.5.1אם יתברר כי לא התקיימו דרישות הבורסה כמפורט בסעיף   .2.5.3

פי תשקיף זה, הן לא תוקצינה, לא תירשמנה למסחר בבורסה ולא ייגבו - על  ניירות הערך המוצעים

ההנפקה כאמור לעיל, תודיע על כך השותפות בדיווח מיידי   כספים מהמזמינים. במקרה של ביטול

יומיים הנפוצים בישראל בשפה  עיתונים  יומיים ממועד הביטול בשני  ותפרסם הודעה על כך תוך 

 העברית.

 הסכם עשיית שוק .2.5.4

אקסלנס נשואה שירותי בורסה  התקשרה השותפות בהסכם עם    2020בספטמבר    7ביום    .2.5.4.1

״ בהתאמה(, על פיו עושת השוק תשמש כעושה  ת השוקעוש״- וההסכם "בע"מ )להלן: "

שוק ביחידות ההשתתפות של השותפות, בהתאם להוראות תקנון הבורסה חלק שלישי,  

 פרק ט׳ וההנחיות על פיו והחלטות דירקטוריון הבורסה בעניין זה.

 להלן תנאיו העיקריים של ההסכם:  .2.5.4.2

ת המסחר ביחידות  תקופת הסכם עשיית השוק הינה לשנה אחת החל ממועד תחיל (א)

ההשתתפות, וככלל, היא תתחדש מאליה מדי שנה לתקופה של שנה נוספת בתום  

 כל שנה, אלא אם הודיע צד למשנהו שהוא חפץ בסיום ההסכם במועד המקורי . 

בחלוף שנה מיום תחילת המסחר, כל אחד מהצדדים רשאים לסיים את ההסכם  (ב)

 יום לפחות .  21בהתראה של 

עושת הביאו לידי סיום מיידית במקרה של מניעה חוקית.  כל צד להסכם יכול ל ( ג)

של    ת רשאי  השוק מוקדמת  בהודעה  ככל    72לסיים,  מכך  קצר  מועד  )או  שעות 

השוק תחדל לשמש כעושה שוק על פי קביעת הבורסה   שידרש( במקרה שעושת

 ו/או כל רשות מוסמכות ו/או בהתאם לכל דין.

בתמורה   .2.5.4.3 בהיקף,  השותפות  של  ההשתתפות  ביחידות  שוק  כעושה  תפעל  השוק  עושת 

 ובתנאים המפורטים להלן: 

תתן,   (א) השוק  פקודות עושת  בבורסה,  המסחר  במהלך  הבורסה,  לתקנון  בכפוף 

קני ופקודות  המזערית  מכירה  מהכמות  תפחת  שלא  הערך  ניירות  לכמות  ה 

בין   המרבי  המרווח  על  יעלו  שלא  מחיר  ובמרווחי  הבורסה  בתקנון  הקבועה 

הכל בהתאם  הערך,  בניירות  פקודות מכירה כאמור  לבין  קניה כאמור  פקודות 

 להוראות תקנון הבורסה והנחיותיה.

סגרת ועל פי הסכם זה  ידי עושת השוק במ-פעילויות במסחר בבורסה שיבוצעו על  (ב)

 ייוחסו לחשבון ספציפי שייוחד לפעילות עשיית שוק. 

בתנאים ( ג) לצטט  תשאף  השוק  עושת  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  בנוגע   מבלי 

כל שעות המסחר    למרווחים ומינימום סך הפקודות, כפי שנקבעו בהסכם, במהלך 

ת תהיה  הבורסה. השותפו  למעט אירועים חריגים שבהם תפעל בהתאם לתקנון

  1רשאית לשנות את התנאים, לפי האמור בהסכם, בהודעה מוקדמת ובכתב של  
ימי עסקים .תמורת פעילות של עושת השוק כאמור לעיל, תהא עושת השוק זכאית  
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לקבל מהשותפות תשלום חודשי, כמפורט בהסכם, בהתאם לתנאי הציטוט בהם  

 תבחר השותפות .

פעילותה של   (ד) לעיעושת ה תמורת  זכאית לקבל   עושת השוקל, תהא  שוק כאמור 

השותף   מהשותפות ו/או  השותפות  עבור  מהותי  שאינו  בסכום  חודשית  תמורה 

ימים    15בתוך    לעושת השוקהתמורה תשולם    הכללי, בתוספת מע"מ, ככל שיחול.

 מתחילת כל חודש, עבור אותו חודש.  

שהם למעט התמורה לעיל, השותפות לא תחויב בעמלות כלשהן או בתשלומים כל ( ה)

בקשר עם עשיית השוק ובקשר עם החשבון האמור לעיל ועושת השוק תישא בכל  

 עמלות כאמור, ככל שיחולו. 
כי (ו) בסעיף    ,עושת השוק מצהירה  הבורסה כאמור  לקבלת אישור    2.5.4.5בכפוף 

דרישות  להלן,   בכל  עומדת  היא  וכי  בבורסה  שוק  כעושה  לפעול  רשאית  היא 

רסה ובהנחיותיו וכי תמשיך לפעול בהתאם הבורסה, כפי שמפורטות בתקנון הבו

כפי  בבורסה,  השוק  עושי  לפעילות  הקשורות  ולהנחיותיה,  הבורסה  לתקנות 

 שתתעדכנה מעת לעת. 

יכול והתקנון ו/או ההנחיות ו/או החלטת דירקטוריון הבורסה ישתנו ו/או שיקבע   (ז)

(. במקרה "ההסדר החדשהסדר אחר על פי דין שלפיו תתבצע עשיית שוק )להלן: "

פי דין. על  - שכזה, תפעל עושת השוק בהתאם להסדר החדש, ככל שהדבר נדרש על

אף האמור לעיל, הוסכם כי, היה ובהסדר החדש תפגע זכות כלשהי מזכויותיה של  

פי ההסכם, תהיה רשאית השותפות להביא את ההסכם לידי סיומו -השותפות על 

ם ההסכם כאמור. זכות זו  לאלתר ולעושת השוק לא תהיה כל טענה בקשר לסיו

 כאמור.  התעמוד השותפות כל עוד נמשכת הפגיעה בזכויותי

על פי הנחיות הבורסה, במקרה שבו חדל עושה השוק מלשמש עושה שוק או ביטל מנכ״ל   .2.5.4.4

הבורסה את האישור שניתן לעושה השוק לפעול כעושה שוק, בטרם חלפה שנה ממועד 

ה השותפות עושה שוק אחר תוך ארבעה  רישומן של יחידות ההשתתפות למסחר, תמנ

( ימים מהמועד בו חדל עושה השוק לשמש כעושה שוק או מהמועד בו ביטל 14)  עשרה

 מנכ״ל הבורסה את האישור שניתן לעושה השוק לפעול כעושה שוק, לפי העניין. 

כניסת ההסכם לתוקף מותנית בקבלת אישור הבורסה לעושה השוק לבצע עשיית שוק  .2.5.4.5

לעניין  יחידות ההשתת והנחיותיה  הבורסה  פות של השותפות בהתאם להוראות תקנון 

  2020בספטמבר    10ימים ממועד חתימתו. עושה השוק קיבל ביום    90עשיית שוק בתוך  

את אישור הבורסה לפעילותו כעושה שוק ביחידות ההשתתפות, לפיו ישמש עושה השוק 

על השותפות,  של  ההשתתפות  ביחידות  שוק  הכללים-כעושה  בתקנון   פי  הקבועים 

פיו והחלטות דירקטוריון הבורסה בעניין - הבורסה, החלק השלישי, פרק ט', ההנחיות על

 זה.
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 והפצה  חיתום, ריכוז .2.6
רשאית להתקשר    השותפותפי תשקיף זה, תהיה  -בכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת ניירות ערך על  .2.6.1

עם רכז הנפקה בהסכם ריכוז, לשלם עמלת ריכוז למי שישמש כרכז ההנפקה, והכל בהתאם לתנאים 

 . שיפורטו בהודעה המשלימה

אישורו  השותפות .2.6.2 את  יחידות   קבלה  של  להנפקה  מתמחר  כחתם  לשמש  המתמחר  החתם  של 

עיקרי הסכם החיתום, זה.  ( על פי תשקיף  2( וכתבי אופציה )סדרה  1השתתפות, כתבי אופציה )סדרה  

של  וקיומה  השונות  העמלות  ההצעה,  בהבטחת  השתתפותם  שיעור  החתמים,  שמות  לרבות 

והסכם החיתום ייכנס לתוקף   התחייבות לשיפוי החתמים, ככל שיהיו, יפורטו בהודעה המשלימה

תבי  ( וכ1יחידות השתתפות, כתבי אופציה )סדרה  . יובהר, כי הצעת  עם פרסום ההודעה המשלימה

)סדרה   של  -על  (  2אופציה  לרכישתן  בחיתום  חייבת  זה   האגדים מהאגדים מתוך    25%פי תשקיף 

. נכון למועד התשקיף, כאשר כמות האגדים תפורסם בהודעה המשלימה  ,פי תשקיף זה-על   יםהמוצע

( וכתבי  1יחידות השתתפות, כתבי אופציה )סדרה  אין כל וודאות, כי הסכם חיתום כאמור ייחתם ו

  יובטחו בחיתום מלא או חלקי. השותפות של  (2יה )סדרה אופצ

כמפיץ ראשי של ניירות  4נכון למועד התשקיף, התקשרה השותפות עם דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ  .2.6.3

 השותפות תהיה  ,  בכפוף להוראות כל דין"(, והראשי  ץהמפיהערך המוצעים על פי תשקיף זה )להלן: "

 . בהודעה המשלימה  ופי יתר התנאים, כפי שיפורט-ור ועל , בשיעלמפיץלשלם עמלות הפצה  רשאית  

פי תשקיף זה, תהיה השותפות רשאית  - כמו כן, ובכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת ניירות ערך על

פי יתר התנאים, כפי שיפורטו - להתקשר עם מפיצים נוספים, לשלם להם עמלת הפצה, בשיעור ועל

 בהודעה המשלימה. 

 הימנעות מעשיית הסדרים  .2.7

והדירקטורים של השותף הכללי מתחייבים בחת .2.7.1 זה להימנע מלעשות  השותפות  על תשקיף  ימתם 

פי תשקיף זה, הפצתם -הסדרים שאינם כתובים בתשקיף בקשר עם רישום והצעת ניירות הערך על

פי תשקיף זה למכור את  - ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך על

 ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף זה. 

ורים של השותף הכללי מתחייבים בחתימותיהם על תשקיף זה להודיע לרשות השותפות והדירקט .2.7.2

 לעיל.   2.7.1  ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף

להימנע  .2.7.3 זה  תשקיף  על  בחתימותיהם  מתחייבים  הכללי  השותף  של  והדירקטורים  השותפות 

פי תשקיף זה עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם -עים על מלהתקשר בקשר לניירות הערך המוצ

 לעיל.  2.7.1 ובדיקתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף

השותפות והדירקטורים של השותף הכללי לא יקבלו הזמנות לניירות ערך מהנפקה זו ממפיץ, שלא  .2.7.4

 זה.  2.7 התחייב בכתב לנהוג בהתאם להוראות סעיף

  
 

 .צחי סולטן, מבעלי השליטה בשותף הכללי, הנו בעל עניין בדיסקונט קפיטל חיתום בע״מ ומשמש כיו״ר הדירקטוריון שלהמר   4
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 הימנעות מדילול הון .2.8

פי תשקיף זה ועד להקצאתן, לא תעשה -קופה שתחל ממועד תשקיף זה לגבי יחידות ההשתתפות המוצעות על בת

השותפות כל פעולה, להוציא הנפקה לפי תשקיף זה, אשר יש בה משום "דילול הון" כמשמעותו בתקנות ניירות  

וטיוטת התשקיף, מבנה )פרטי התשקיף  "  1969-וצורה(, התשכ"ט  ערך  , ביחס  "(תשקיף  פרטי  תקנות)להלן: 

 פי תשקיף זה. -על  יםיחידות המוצעאגדים ולל

 השעיה ומחיקה מהמסחר  .2.9

בנוסף לעילות הקבועות בתקנון הבורסה בעניין השעיית מסחר בניירות ערך ומחיקתם מן הרישום  .2.9.1

פי הוראות תקנון הבורסה הידועות ביום פרסום תשקיף זה, רשאי דירקטוריון הבורסה - למסחר, על

המפורטים  במקרים  למסחר  הרישום  מן  ולמחקם  בשותפות  הערך  בניירות  המסחר  את  להשעות 

 להלן: 

בתחום    יום  180במשך  התקבל דיווח של השותפות המוגבלת על כך שהיא חדלה לעסוק,   .2.9.1.1

על שנקבע  המחקר    הפעילות  פירות  של  ושיווק  בייצור  או  למסחר  הרישום  לפני  ידה 

שבוצע מתחייבתוהפיתוח  בחלוף    . השותפות  וכן  כאמור  אירוע  בקרות  יום    180לדווח 

 מאותו מועד.  

 פעילות שאינם בתחום עיסוקה הבלעדי.  השותפות החלה לעסוק גם בתחומי .2.9.1.2

בהסכם  .2.9.1.3 בהם  לעסוק  שהתחייבה  מאלה  אחרים  בפרויקטים  לעסוק  החלה  השותפות 

השותפות לפני הרישום למסחר לראשונה או מאלה שהוגדרו בהסכם השותפות לאחר  

עלהרי ואשר תיקון הסכם השותפות בשלם אושר  ידי האסיפה    שום למסחר לראשונה 

 הכללית של בעלי היחידות. 
הליכי השעיית המסחר בניירות ערך ומחיקתם מן הרישום למסחר כאמור לעיל יהיו זהים להליכי   .2.9.2

על השותפות  של  פירוקה  בשל  בשותפות  ערך  ניירות  ומחיקת  בתקנון  - השעיית  הרביעי  החלק  פי 

לחריגים שיקבעו הבו בכפוף  וזאת  למסחר,  מן הרישום  ומחיקתם  ערך  ניירות  הדן בהשעיית  רסה 

 בהנחיות לפי חלק זה לתקנון.
 פרטי הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף מדף .2.10

על פי תשקיף מדף זה יכול שיוצעו לציבור, באמצעות דוחות הצעת המדף, ניירות ערך שונים )יחידות השתתפות 

זכו הניתנות המקנות  חוב  אגרות  להמרה,  ניתנות  שאינן  חוב  אגרות  בשותפות,  מוגבל  כשותף  השתתפות  ת 

הניתנים  אופציה  כתבי  השתתפות,  ליחידות  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי  השתתפות,  ליחידות  להמרה 

 .למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים(

שיש לכלול בתשקיף בדבר הצעות ניירות ערך,  , הפרטים  פרטי התשקיףא לתקנות  15בהתאם להוראות תקנה  

ג' לתקנות פרטי התשקיף, יבואו במסגרת דוח הצעת מדף על פי יוצעו ניירות ערך לציבור,   והקבועים בפרק 

בהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על פי דוח כאמור, והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות  

 ב בע"מ, כפי שיהיו באותה עת, ובכפוף להוראות הסכם השותפות.הבורסה לניירות ערך בתל אבי
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 מיסוי  .2.11

 כללי  .2.11.1

הקשורות  המס  השלכות  את  לשקול  יש  כספים,  להשקעות  בנוגע  החלטות  קבלת  בעת  כמקובל 

בהשקעה בניירות הערך המוצעים בתשקיף זה. ההוראות הכלולות בתשקיף זה בדבר מיסוי ניירות 

מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף זה, הערך המוצעים בו אינן  

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות -ואינן מתיימרות להוות תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על

מנת -פי תשקיף זה, לפנות לייעוץ מקצועי על-לכל משקיע .מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על

 מס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות. להבהיר את תוצאות ה

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה, טרם התגבשה  

הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת,  

ד התשקיף על השותפות, ניירות הערך המוצעים  ייתכנו שינויים תחיקתיים במשטר המס החל במוע

של  והשפעתם  תוכנם  את  לצפות  ניתן  לא  הדברים,  מטבע  האמורים.  הערך  בניירות  והמשקיעים 

 השינויים האמורים. 

יובהר, כי התיאור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל וכי ביחס ליחיד שהיה  

ו  -ל לראשונה'  ישראל  הכנסה    'תושב   -'תושב  מס  בפקודת  כהגדרתם  ותיק'  חדש]חוזר  , [נוסח 

"(, עשויות לחול הוראות והשלכות מס  פקודת מס הכנסה" או"  הפקודה)להלן:"    1961-התשכ"א

 שונות שמוצע לבחון בנפרד. 

פי תשקיף זה, בין היתר, הסדרי  -לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על

צית להלן. לפרטים נוספים בדבר הסדרי המס המיוחדים החלים על השותפות המס המתוארים בתמ

"( וכן בביאורים לדוחות הכספיים  היבטי מס")  לתשקיף  6  ויחידות ההשתתפות המוצעות ראו פרק

 המצורפים לתשקיף. 

שותפויות שיראו אותן לעניין    לפקודת מס הכנסה קובע כי שר האוצר רשאי לקבוע בצו סוגי  63  סעיף

לעניין  הפק חברה  היא  כאילו  השותפות  את  יראו  אזי  כן,  עשה  האוצר  ששר  וככל  כחברה,  ודה 

 הפקודה, וסכומים שהשותפות חילקה לשותפים יראו אותם כדיבידנד.

,  2017-מס הכנסה )סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה(, התשע"ז   צותוקן    16.2.2020  כאמור, ביום

ום פעילות השותפות, כחברה לעניין פקודת מס הכנסה. בו נקבע, כי יראו בשותפות העוסקת בתח

סעיף   הוראות  הצו,  להוראות  בהתאם  על    63לפיכך,  שיחול  המס  ומשטר  השותפות  על  תחולנה 

 השותפות יהא כאילו היא חברה לכל דבר ועניין. 

בשנים האחרונות נערכו מספר תיקונים המשנים באופן ניכר את הוראות הפקודה הנוגעות למיסוי 

רות ערך הנסחרים בבורסה. בשל השינויים המהותיים שחלו טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ניי

לעיל וליישום ההוראות  יישומן,  לגבי אופן  ייתכנו מספר פרשנויות  נוספים   . כןאף  יתכנו שינויים 

מעבר לשינויים שבוצעו עד כה בהוראות. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של 

ותיק   חוזר  ותושב  לראשונה  ישראל  לתושב  שהיה  ליחיד  ביחס  כי  יצוין  האמורים.  השינויים 

כי   ומוצע  להלן  המתוארות  מאלו  שונות  מס  השלכות  לחול  עשויות  בפקודה,  תושבים כהגדרתם 

כאמור יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן יצוין כי ביחס 

בסעיף   כהגדרתם  מהותיים  מניות  כבעלי  או  שליטה  כבעלי  ייחשבו  אשר  לפקודה,   88למשקיעים 

 עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן. 
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זה הסדרי המס המתוארים תשקיף  ות הערך המוצעים על פי  לפי הדין הקיים כיום חלים על נייר

 בתמצית להלן. 

 רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים  .2.11.2

לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על ידי יחיד תושב ישראל חייב    (1)ב()91  התאם לסעיףב

  , 25%  א יעלה עללפקודה, אך בשיעור של  121במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  

ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות 

בעקיפין, לבדו או   קרי, המחזיק, במישרין או –ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה -ערך על

ד מכירת ניירות הערך במוע  –בחברה   6פחות באחד או יותר מאמצעי השליטה ל  10%-, ב5יחד עם אחר 

לפקודה, (  2)ב()91החודשים שקדמו למכירה כאמור. בהתאם להוראות סעיף    12  -או במועד כלשהו ב

במכירת נייר ערך כאמור על ידי בעל מניות מהותי שיעור המס לגבי רווח ההון הריאלי יהא בשיעור 

 .  30% שלא יעלה על

י המנטרל את רכיב ההצמדה הגלום ברווח. שיעורי המס כאמור לעיל הינם על רווח ההון הריאל

יצוין  לעניין מצ  ,זה,  מדד  המונח  סעיף    יןוכי  להוראות  המחירים   88בהתאם  מדד  הינו  לפקודה, 

שאי לבקש שיראו את שער מטבע  , ררכש נכס במטבע חוץ כדין  ,ותו תושב חוץילצרכן, ואולם מי שבה

 החוץ כמדד. 

לפקודה ובהתאם  (  9א)א()101ריבית ריאלית לפי סעיף    עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות

לפקודה, יחיד שתבע ניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה, יחויב   א)ב(101להוראות סעיף  

יעורי המס המוגבלים לגבי יחידים בגין  . ש30%  רווח ההון שהיה לו במכירת ניירות הערך בשיעור של

מור לעיל, לא יחולו, לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות רווח הון ריאלי ממכירת נייר ערך, כא

לפקודה שאז, יחויב היחיד במס שולי   (1)2בהתאם להוראות סעיף  ק",  ערך היא בגדר הכנסה מ"עס

 .  (47%עד  – 2020בשנת )לפקודה  121כקבוע בסעיף 

מס חברות הקבוע   חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור

 .  (23% – 2020בשנת )לפקודה )א( 126בסעיף 

פטור ממס על רווחי הון במכירת  ,  , כמשמעותו בפקודה(יחיד או חבר בני אדם)תושב חוץ    ,ככלל

אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל. האמור לעיל לא יחול ,  ניירות ערך הנסחרים בבורסה

-הנהנים, או הזכאים לאו  ,  בו 7אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה  ,לגבי חבר בני אדם תושב חוץ

או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני האדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין כאמור    25%

א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, ככלל, אפשר שיחולו הוראות פטור של אמנה 68לפי סעיף  

בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, הכל בהתאם להוראות    (אם קיימת)  מיסוי כפללמניעת  

 .  )אם קיימת( ובכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המסים האמנה

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם לתקנות מס  

נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או    מתשלום או מרווח הון במכירת  ,ניכוי מתמורה)הכנסה  

 , , על המשלם תמורה במכירת ניירות הערך("תקנות ניכוי מתמורה")  2002-, תשס"ג (בעסקה עתידית

מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו יחיד, ובשיעור הקבוע   25%לנכות מס בשיעור של  ,  למוכר

זאת,  . לי כאשר המוכר הינו חבר בני אדםלפקודה מרווח ההון הריא )א(126במסגרת הוראות סעיף 

 א לפקודה. 68כהגדרתם בסעיף   7 לפקודה.  88כהגדרת "אמצעי שליטה" בסעיף   6 לפקודה.   88כהגדרת "יחד עם אחר" בסעיף   5 
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מניכוי מס במקור שהופק על ידי רשות המסים וכפוף לקיזוז  (או שיעור מופחת)כפוף לאישור פטור 

לתקנות ניכוי מתמורה.   9הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע בתנאים מסוימים בהתאם לתקנה  

ימים הקבועים בתקנות האמורות  בהתקיים תנאים מסו  ,לתושב חוץ לא ינוכה מס במקור כאמור

בסעיף זה. כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי 

 , מרווח ההון הריאלימס במקור לפי הדין. יצוין, כי באם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור  

סעיף   הוראות  מכוחו  )ד(91יחולו  וההוראות  מכירה בדב  ,לפקודה  בגין  מקדמה  ותשלום  דיווח  ר 

בינואר של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות ערך בששת החודשים   31ביולי וביום    31, ביום  כאמור

  שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

תקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מילווה המדינה או  במסגרת 

כי בעת מכירת    5"(, נקבע בתקנה  הון   רווח  חישוב  תקנות)להלן: "  2002-תשס"ג   יחידה בקרן נאמנות(,

המחיר  לענין  אותם,  יראו  שונים,  במועדים  ונרכשו  בבורסה  הנסחרים  זהים  ערך  ניירות  מספר 

, כנמכרים על פי סדר רכישתם, מהראשון עד האחרון, זולת אם הוכיח המוכר  8המקורי ויום הרכישה

 יום הרכישה והמחיר המקורי של נייר ערך מסוים.לפקיד השומה את 

ככלל, ככל שניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה יימחקו מהמסחר בבורסה, שיעור המס שינוכה 

יהיה   המחיקה(  )לאחר  מכירתם  בעת  מפקיד   30%במקור  אישור  הומצא  לא  עוד  כל  מהתמורה, 

 ר מניכוי מס במקור(.השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר )לרבות פטו

 קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים   .2.11.3

ככלל, הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותרו בקיזוז רק במקרים בהם אילו היו נוצרים 

יהיה   ניתן  ניירות הערך בידי יחיד או חברה,  רווחי הון הם היו חייבים במס. הפסד הון ממכירת 

לפקודה, בין אם ההפסד/רווח נוצרו   92י על פי העקרונות הקבועים בסעיף  לקיזוז כנגד רווח הון ריאל

למעט רווח הון אינפלציוני חייב אשר  ) מנכס )לרבות נייר ערך סחיר( בישראל, ובין אם מחוצה לה  

 .  (3.5 -ל 1יקוזז ביחס של 

ניכוי מתמורה, אשר נכנס לתוקף ב  2011באוגוסט    31ביום    1יום  פורסם ברשומות תיקון תקנות 

כי במסגרת חישוב נקבע,  לתקנות ניכוי מתמורה    9בתקנה    ,אמורכ. במסגרת התיקון  2012בינואר  

ניירות ")  רווח ההון לצורך ניכוי  המס במקור על ידי המשלם, בין היתר, ממכירת ניירות ערך נסחרים

ניירות סחירי בניכוי המס במקור  יקזז החייב    ("סחירים ם שהיו את הפסד ההון שנוצר ממכירת 

בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין 

לאחר המועד האמור. פקיד השומה רשאי לאשר במקרים מסוימים לצרכי ניכוי המס במקור קיזוז 

                                            .הפסדים מתיק ניירות ערך המנוהל שלא על ידי החייב

לפקודה, הפסד הון שנוצר בשנת המס ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד (  4)א() 92בהתאם להוראות סעיף  

ריבית ודיבידנד ששולמו הכנסות  ריבית או דיבידנד ששולם בגין אותו נייר ערך ו/או כנגד  הכנסות  

נייר הערך ובלבד ששיעור המס החל על ריבית ודיבידנד מ)בשל ניירות ערך אחרים באותה שנת מס  

 –  2020)נכון לשנת    לפקודה בחברה)א(  126האחר כאמור לא עולה על השיעור הקבוע במסגרת סעיף  

. קיזוז ההפסדים יבוצע  (( 25%  –  2020בשנת  )לפקודה בידי יחיד    ג)ב(125או    (1ב) 125וסעיף  (  23%

 בדרך של קיזוז הפסד הון כנגד רווחי הון או כנגד הכנסות ריבית או דיבידנד כאמור.  

 לתקנות חישוב רווח הון. 3ותקנה   2כהגדרתם בתקנה   8 
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לפקודה בשנות   )ב(92הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל, יקוזז כנגד רווח הון בלבד כאמור בסעיף  

שומה דוח לשנת לאחר השנה שבה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד הבזו אחר זו,  המס הבאות,  

 המס בה היה הפסד. 

קיימות מגבלות נוספות   2006בכל הנוגע לקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים שנוצרו קודם לשנת  

 לפקודה לפני התיקון.   92לגבי אופן הקיזוז אשר נקבעו בהוראות התחולה לסעיף 

, למוכר מניה שהינו חברה זה  ב לפקודה ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף94בהתאם להוראות סעיף  

הקובע כי על  לעיל  אמור  כיחול הסעיף    בעת המכירה  יה בעל מניות מהותי בחברהאו יחיד אשר יה

לפקודה   91יחול שיעור מס דיבידנד ולא השיעור הקבוע בסעיף   9חלק מהרווחים הראויים לחלוקה

  הנקבע על פי אחוז החזקתו.בהתאם לחלקו היחסי ברווחים של המוכר וזאת 

רת מניה על ידי חבר בני אדם, יופחת מסכום הפסד ההון ג לפקודה, במכי94בהתאם להוראות סעיף  

החודשים שקדמו למכירה   24סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך  ,  אשר נוצר ממכירת המניה

עליו מס   דיבידנד ששולם  למעט  יותר מסכום ההפסד,  לא  לישראל)אך   ( למעט מס ששולם מחוץ 

 או יותר אך לא יותר מסכום ההפסד.   15% בשיעור

 יסוי חלוקת דיבידנד מ .2.11.4

ידי השותפות כאילו הם דיבידנד והם יהיו כפופים למס בידי -בהתאם לצו יראו רווחים שחולקו על

 מחזיקי היחידות כאילו קיבלו דיבידנד.

 הדיבידנד ימוסה בידי מחזיק היחידה בהתאם לזהותו, כמפורט להלן: 

( לפקודה(,  1ב׳)125)ס׳    25%ככלל, יחיד תושב ישראל חייב במס על דיבידנד בשיעור של   .2.11.4.1

בעקיפין, לבדו או    קרי, המחזיק, במישרין או  –  למעט יחיד שהינו ״בעל מניות מהותי״

חלוקת  במועד    –בחברה   11פחות באחד או יותר מאמצעי השליטהל  10%-, ב10יחד עם אחר

ב  הדיבידנד כלשהו  במועד  ל  12  -או  יהיה והחודשים שקדמו  לגביו  שיעור המס  , אשר  30% . 

בגין   .2.11.4.2 נוסף  במס  יחוב  לא  כהגדרתה  ישראל  תושבת  בע״מ  חברה  שהינו  יחידה  מחזיק 

 . א לפקודה64-ו 64, למעט חברה כאמור בסעיף )ב( לפקודה 126הדיבידנד והוא לא יכלל בהכנסה החייבת של מקבל הדיבידנד בהתאם להוראות סעיף  

של   .2.11.4.3 בשיעור  במס  חייב  יהיה  מהותי  מניות  בעל  שאינו  חוץ  תושב  בידי  .  25%דיבידנד 

דיבידנד בידי יחיד או חבר בני אדם תושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי, במועד קבלת  

ב כלשהו  במועד  או  של    12-הדיבידנד  בשיעור  ימוסה  לו,  והכל   30%החודשים שקדמו 

 תומה מדינת ישראל.בכפוף לאמנות המס עליהן ח

דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת יחויב במס בהתאם לשיעורי המס החלים על  .2.11.4.4

יחיד. קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף  

 לעיל.   5ראו ה"ש   11 לעיל.  4ראו ה"ש   10 ב לפקודה. 94כהגדרתם בסעיף   9 



 

 25-ב

שאין לגופים אלה "החזקה  ( לפקודה יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור, ובלבד  2)9

 גיד וכן שההכנסות כאמור לא הושגו מעסק שהם עוסקים בו.בתא 12מהותית"

ומרווחים מסוימים(, התשס״ו  .2.11.4.5 )ניכוי מריבית, מדיבידנד  -בהתאם לתקנות מס הכנסה  2005  ” במקור)להלן:  הניכוי  חלוקת  תקנות  בעת  במקור  מס  לנכות  חובה  קיימת   )”

מהווה מקדמה על חשבון דיבידנד כאמור למחזיקי היחידות. יצוין, כי מס שנוכה במקור 

המס שחל על מקבל הדיבידנד. לפיכך, מחזיק יחידה שיקבל דיבידנד כאמור יידרש לדווח  

עליו במסגרת הדוח השנתי שלו, אך ככל ששיעור המס במקור שנוכה הינו בגובה המס 

לא יחול מס נוסף. בהתאם לתקנות הניכוי במקור, שיעור המס שיש לנכות    -החל עליו  

יבידנד ליחיד ולתושב חוץ )יחיד וחבר בני אדם( בגין דיבידנד, לרבות בחלוקה במקור על ד

לבעל מניות כאמור שהיה בעל מניות מהותי בתאגיד, במועד קבלת הדיבידנד או במועד  

ואשר מניותיו רשומות ומחזקות בחברת הרישומים,   החודשים שקדמו לו,  12- כלשהו ב

חוץ שהינו בעל מניות מהותי אשר מניותיו    . לגבי יחיד או תושב25%יהיה בשיעור של  

אינן רשומות ואינן מוחזקות בחברת הרישומים ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד  

 . 30%כאמור בשיעור של 

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים   .2.11.4.6

י הדיבידנד נקבע שיעור מס מוגבל על פי  מניכוי מס במקור לפי הדין. כמו כן, ככל שלגב

פי השיעור שנקבע גם אם מחזיק היחידה הינו חבר בני אדם  -דין, ינוכה מס במקור על

האמנה  להוראות  גם  בכפוף  יהיה  במקור  ניכוי  שיעור  חוץ  תושב  לגבי  ישראל.  תושב 

למניעת כפל מס שנכרתה בין מדינת ישראל למדינת תושבותו של המקבל וקבל אישור  

 מתאים מרשות המיסים מראש.

  (2020)נכון לשנת  מס על הכנסות גבוהות .2.11.5

סעיף   להוראות  אשר 121בהתאם  יחיד  גבוהות,  הכנסות  על  נוסף  מס  הטלת  שעניינו  לפקודה,  ב 

ש"ח, יהא חייב במס נוסף בשיעור של   651,600הכנסתו החייבת הכוללת בשנת המס עולה על סך של  

סך זה. יש לציין כי הכנסתו החייבת לעניין הסעיף כאמור כוללת  על הכנסתו החייבת העולה על 3%

לפקודה לרבות רווחי הון ושבח כמשמעותו בחוק   3-ו   2גם הכנסות מכל מקור שהוא כאמור בסעיפים  

 מיסוי מקרקעין. 
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 1-ג

 המוגבלת  השותפות הון  - 3 פרק

 הרכב הון השותפות  .3.1

 :מורכב מהסכומים הבאיםהשותפות הוקמה עם הון ראשוני ה

מתוך סכום   99.9%  רשאחתימת הסכם השותפות, כ  במועדידי השותפים    אשר הוכנס על  ש"ח,  1,000 .3.1.1

 . ידי השותף הכללי-על  ש"ח( 1) 0.1%-ידי השותף המוגבל ו-על והוכנסש"ח(  999)זה 

להלן פרטים אודות הון ניירות הערך של השותפות והמחזיקים בו, בכפוף להשלמת ההנפקה על פי  .3.1.2

התשקיף להשלמה והרישום למסחר ובהנחה שכל ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף להשלמה  

 לאגד:  יירכשו במחיר

 יחידות המחזיק  שם
 השתתפות 

 אופציה כתבי
 ( 1)סדרה 

 אופציה כתבי
 ( 2)סדרה 

 כתבי
 אופציה
 ( 3)סדרה 

 אופציות
 לא 

 סחירות

 שיעור
 החזקה 

 יחידות
  בדילול השתתפות
 מלא 

 שיעור
  החזקה
 בדילול
 מלא 

  ארי
  -   ברונשטיין

"ר יו
  דירקטוריון

 הכללי השותף

- - - - 68,000 - 68,000 0.44 % 

 0.22% 34,000 - 34,000 - - - - 1דירקטורים 

 9.78% 1,516,200 8.684% - 316,2003 300,000 300,000 600,000 2"מ בע  צח   מיד

  סחר  מאית 
 4"מבע

400,000 200,000 200,000 - - 5.789% 800,000 5.16% Opale Investment Holdings Ltd. 1,049,400 524,700 524,700 524,700 - 15.188% 2,623,500 16.92% 

 

  קבוצת
 הפניקס

1,350,000 675,000 675,000 - - 19.539% 2,700,000 17.42 % 

 % 50.06 7,760,000 50.8% - 740,000 1,755,000 1,755,000 3,510,000 ציבור 

 100% 15,501,700 100% 102,000 1,580,900 3,454,700 3,454,700 6,909,400 "כסה

 הסכמי השקעה  .3.2

)להלן    .Opale Investment Holdings Ltdהתקשר השותף הכללי בהסכם עם    2020בספטמבר    22ביום   .3.2.1

אייל שנהב נאמנים   מאתתרכוש  השותפותלפיו  , כמשקיע ראשון בשותפות,"(המשקיעבסעיף זה: "

  ביופרוטקט של    1- מניות בכורה ד'  584,814  "(, המשמש כנאמן לטובת המשקיע,הנאמן בע"מ )להלן: "

"  בע"מ המהוות"(ביופרוטקט)להלן:  התשקיף   7.53%-כ  ,  במועד  ביופרוטקט  של  המונפק  מהונה 

הקצאת ניירות בתמורה ל וזאת  ,  "(as convertedילות )"גבהנחת המרת כל מניות הבכורה למניות ר

הבאים הקצאתהערך  )א(  הכללי  הוניותמניות    :  השותף  למשקיע  ,  של  יקנו  זכויות מה  6%אשר 

הקצאת האגדים אשר יוצעו לציבור על פי תשקיף זה במחיר )ב(  וכן  בשותף הכללי בלבד;  ההוניות  

בשווי   זה  תשקיף  פי  על  בהנפקה  להם  ייקבע  הקצאתש"ח   מיליון  10.494של    כוללאשר  )ג(  וכן   ;  

)סדרה    524,700 אופציה  ל  (,3כתבי  למימוש  השתתפות  524,700- הניתנות  ההקצאות   .יחידות  כל 

 

 בסמוך לאחר ביצוע ההנפקה. דירקטורים אשר צפויים להתמנות   1

 ., הנמנה על בעלי השליטה בשותף הכלליחברה בשליטת מר צחי סולטן  2

 . לעיל 1.5 בסעיף  המתוארות( 3)סדרה  אופציה  כתבי  של היחידות כמות  מלוא רכישת בהנחת     3
 .הנמנה על בעלי השליטה בשותף הכללי , יעקבסוןבשליטת מר אריה  חברה  4
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למשקי פרטית  בהקצאה  תבוצענה  לעיל  זה המפורטות  תשקיף  פי  על  ההנפקה  להשלמת  בכפוף  ע 

לה עלובמקביל  לציבור  המוצעים  הערך  ניירות  למסחר  רישום  לפני  מקרה  ובכל  זה -,  תשקיף  פי 

יהיו   )ג( לעיל -בהתאם לסעיפים קטנים )ב( ו   . המשקיע התחייב כי ניירות הערך שיוקצו לובבורסה

יוקצו ל  אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ,חסומים בהתאם להוראות תקנון הבורסה, ובהתאם הם 

להלן. לפרטים בדבר    3.6  כמפורט בסעיף  ניירות הערך האמורים לצורך תקופת החסימה,לכנאמן  

בנוסף, המשקיע יהיה זכאי להגנת  להלן.    3.4.3של השותף הכללי, ראו סעיף  ההוניות  מניות  התנאי  

טי דילול על החזקותיו בשותף הכללי במהלך תקופה של ארבע שנים ממועד ההנפקה לראשונה אנ

   של המניות ההוניות בשותף הכללי למשקיע. 

וזאת בהתחשב   ש"ח,  6.46תוקצה למשקיע, הינו  אשר    אחת,  האפקטיבי ליחידת השתתפותהמחיר  

- ( הינו כ2וכתב אופציה )סדרה    (1השווי הכלכלי של כל כתב אופציה )סדרה    בנתונים הבאים: )א( 

ו  2.04 בסעיף    3.16- ש"ח  כמפורט  בהתאמה,  של  )ב(  - ו  ;לעיל  2.3.2ש"ח,  הכלכלי  זכויות ההשווי 

כל השווי הכלכלי של  וש"ח    0.81הינו  מחושב עבור כל יחידת השתתפות אחת  ההוניות בשותף הכללי  

 . ש"ח 0.25הינו  (3)סדרה ה אופציכתב 

של   השווי  בהערכת  הכלכליות  הכללי  הזכויות  החופשי  כהנערשותף  המזומנים  תזרים  בסיס    , על 

שיעור ההיוון של תזרים המזומנים החופשי לאחר   מדמי ניהול ומדמי היוזמה.לשותף הכללי,  הצפוי  

 לזאת של השותף הכללי. ונקבע על בסיס השוואה לחברות עם אופי פעולה דומה 9.5%מס הינו 

של  כלכלי  ההשווי   בהנחיות   (3)סדרה    אופציהכתב  האמור  שנקבעה  החישוב  נוסחת  על  מבוסס 

 .0.3%6ושיעור ההיוון השנתי הינו  10.8%5 הבורסה, כשסטיית התקן השבועית הינה

)להלן    תאגידים מקבוצת הפניקס  שני הסכמים עםהתקשר השותף הכללי ב  2020בספטמבר    21ביום   .3.2.2

- סכום השווה ל  (אבשותפות את הנמוך מבין הבאים: )  "( לפיו המשקיע ישקיעהמשקיעבסעיף זה: "

ש"ח, כאשר ההשקעה   מיליון  17.11(  ב על פי תשקיף זה; או )  הנרשמים למסחרמניירות הערך    20%

ם  של ניירות הערך המוצעי   פי תשקיף זה ולפני הרישום למסחר- בכפוף לביצוע ההנפקה על  תבוצע

)א( הקצאת מניות הוניות של השותף . בתמורה להשקעה האמורה יקבל המשקיע: פי תשקיף זה- על

, "(יחס ההקצאהמיליון דולר( )להלן: "   1- ש"ח )כ  3.422מניות הוניות כנגד כל    2%לפי יחס של    הכללי

ם  ; )ב( הקצאת אגדים אשר יוצעו לציבור על פי תשקיף זה במחיר אשר ייקבע לההיחסי  החלק  או

 בהנפקה על פי תשקיף זה.  

כמו כן, נקבע, כי בכל מקרה של מימוש כתבי האופציה הכלולים באגדים המוקצים למשקיע כאמור, 

מכלל   20%יקבל המשקיע מניות הוניות נוספות בשותף הכללי לפי יחס ההקצאה ועד לשיעור של  

 17.11נמוך מסך של    המניות ההוניות בשותף הכללי. בכל מקרה בו סכום ההשקעה הראשון יהיה

ש"ח, כמתואר לעיל, ולפני תום תקופת כתבי האופציה המוקצים למשקיע במסגרת האגדים מיליון  

כאמור, המשקיע ישקיע כספים נוספים בשותפות, המשקיע יהיה זכאי לקבלת מניות הוניות נוספות 

של   לשיעור  ועד  ההקצאה  יחס  לפי  הכללי  בשות  20%בשותף  ההוניות  המניות  הכללי.  מכלל  ף 

במהלך תקופה של ארבע שנים יהיה זכאי להגנת אנטי דילול על החזקותיו בשותף הכללי    שקיעהמ

ממועד ההנפקה לראשונה של המניות ההוניות בשותף הכללי למשקיע. בנוסף, השותפות התחייבה 

יבור כי במהלך שישה חודשים ממועד ביצוע ההנפקה על פי תשקיף זה היא לא תגייס, בין בהנפקה לצ

מהמחיר  הנמוך   השתתפות  ליחידת  אפקטיבי  במחיר  נוספים  כספים  פרטית,  בהנפקה  ובין 

   פי תשקיף זה.-האפקטיבי ליחידת השתתפות בהנפקה על 

 .2020בספטמבר   1מקדמי היוון שפרסמה הבורסה, נכון ליום   6 של הבורסה.  2020 אוגוסטמדריך נתוני סחירות לחודש   5 
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לו   שיוקצו  הערך  ניירות  כי  התחייב  השותף המשקיע  של  ההוניות  המניות  )למעט  לעיל  כמפורט 

יוקצוהכללי(   הם  ובהתאם  הבורסה,  תקנון  להוראות  בהתאם  חסומים  שחם ל  יהיו  אלטשולר 

להלן.    3.6, כנאמן על ניירות הערך האמורים לצורך תקופת החסימה, כמפורט בסעיף  נאמנויות בע"מ

 להלן.   3.4.3סעיף  לפרטים בדבר תנאי המניות ההוניות של השותף הכללי, ראו

ש"ח, וזאת בהתחשב   6.07המחיר האפקטיבי ליחידת השתתפות אחת, אשר תוקצה למשקיע, הינו  

- ( הינו כ2( וכתב אופציה )סדרה  1בנתונים הבאים: )א( השווי הכלכלי של כל כתב אופציה )סדרה  

ההוניות זכויות  ההשווי הכלכלי של  לעיל; )ב(    2.3.2ש"ח, בהתאמה, כמפורט בסעיף    3.16-ש"ח ו   2.04

שווי האופציה המגולם  ג(  ) -; ו ש"ח  0.81הינו  מחושב עבור כל יחידת השתתפות אחת  בשותף הכללי  

   .ש"ח 0.52המפורטת לעיל, העומד על האנטי דילול בהגנת 

של   השווי  הכללי  הערכת  בשותף  הכלכליות  החופשי  כהנערהזכויות  המזומנים  תזרים  בסיס    , על 

שיעור ההיוון של תזרים המזומנים החופשי לאחר   מדמי ניהול ומדמי היוזמה.לשותף הכללי,  הצפוי  

 לזאת של השותף הכללי. ונקבע על בסיס השוואה לחברות עם אופי פעולה דומה 9.5%מס הינו 

לרכוש תמורת    ה,יתחייבו השותף הכללי ובעל שליטה בו, בתשקיף ההנפק,  על פי הנחיות הבורסה .3.2.3

מזומנים, יחידות השתתפות והמירים ליחידות השתתפות במחיר זהה למחיר בו מוקצים ניירות ערך 

  נמוך : כאשר שווי החזקות הציבור  "(שווי ההשקעה" להלן:  )  מהאמור להלן  אלה לציבור, שלא יפחת

או סך בשקלים   חמיליון ש"  10מבין השניים:  הנמוך  שווי ההשקעה המזערי יהיה    ש"ח,מיליון    60-מ

של למכפלה  שהשותפות   20%  השווה  ההשתתפות  ליחידות  וההמירים  ההשתתפות  יחידות  מסך 

במועד   למסחר  לרשמם  יחידות מבקשת  הוצעו  שבו  המזערי  במחיר  לציבור,  ההצעה  פרסום 

 ור. ההשתתפות בהצעה לציב

, סולטן  צחי  מיד צח בע"מ, חברה בשליטתלפרטים בדבר שני הסכמים נפרדים שחתמה השותפות עם  

  שותף הכללי, בעל קבוצת השליטה    יםנמנ, המאית סחר בע"מ, חברה בשליטת מר אריה יעקבסון  ועל

קודם לרישום ניירות הערך שותפות,  לרכוש מאת ה   מאית סחר בע"מו   ד צח בע"ממילפיהם התחייבו  

 .לעיל 1.5  סעיף ורא אגדים,המוצעים על פי תשקיף זה למסחר בבורסה, 

 ]שמור[ .3.3

 שותפותב השליטה .3.4

פי  .3.4.1 על  בעלת השליטה בשותפות, נכון למועד התשקיף וכן מיד לאחר הקצאת יחידות ההשתתפות 

 בע"מ. אלמדה חברת ניהול תשקיף זה, היא השותף הכללי, 

, נכון למועד כאמור חברת השותף הכלליבעלי המניות בשותף הכללי ושיעור החזקותיהם בהונה של   .3.4.2

המוצע  התשקיף הערך  ניירות  של  הרישום  על ולפני  השלמת -ים  בהנחת  למסחר,  זה  תשקיף  פי 

 הם כדלהלן: , לעיל  3.2העסקאות המפורטות בסעיף 

בשותף    בהצבעה החזקה הכללי  בשותף המניות יבעל
 הכללי 

החזקה בהון בשותף  
 הכללי 

 27.92% 32.55% ד"ר אירית יניב 
 27.92% 32.55% מר אמיר בלאט 

"(, חברה צח -דו צח בע"מ )להלן: "-דו
 בשליטת מר צחי סולטן  

32.55% 27.92% 

מר    ת, חברה בשליט"מבע  סחר  מאית
 אריה יעקבסון

2.35% 2.35% 

 7.89% -  "( יעקהמש)להלן: "קבוצת הפניקס 
Opale Investment Holdings Ltd.   - 6% 
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 בשותף הכללי המניות בעלידרים בין הס .3.4.3

המניות בשותף הכללי כפי שהם מופיעים בתקנון חברת השותף להלן יתוארו ההסדרים בין בעלי  

  :7הכללי 

המקנות זכויות הצבעה בלבד : מניות  הון השותף הכללי מורכב משני סוגים של מניות .3.4.3.1

" )  ומניות"(  ההצבעה  מניות)להלן:  בלבד  הוניות  זכויות  "המקנות   מניותהלהלן: 

 . "(הוניותה

הכלליירקטוריון  ד .3.4.3.2 השותף  ידי    חברת  על  פהימונה  של  -הסכמה  מניות  אחד  מחזיקי 

חברים מתוכם שני דירקטורים חיצוניים )כהגדרת המונח   11עד  ימנה  ההצבעה בלבד ו

יעמוד בתנאי הכשירות של דירקטור בלתי    ,בחוק החברות( נוסף אשר  ודירקטור אחד 

טורים,  אחד על זהותם של הדירק-להסכמה פהתלוי. ככל שלא יגיעו בעלי מניות ההצבעה  

הדירקטורים ימונו לפי שיעור החזקותיהם של בעלי מניות ההצבעה, כאשר כל החזקה 

 מהון מניות ההצבעה תזכה במינוי דירקטור אחד לדירקטוריון החברה. 15%של 

כלפי יתר בעלי מניות ההצבעה ובעלי זכות סירוב ראשון  כפופים ל   ההצבעהבעלי מניות   .3.4.3.3

ככל שלא מומשה  שון כלפי בעלי מניות ההצבעה.  מניות ההון כפופים לזכות סירוב רא

ידי בעלי מניות ההצבעה על  , )ביחס למכירה של מניות הצבעה(   זכות הסירוב הראשון 

( לכל מכירה של מניות ההצבעה tag-alongתהא לבעלי מניות ההצבעה זכות הצטרפות )

כן   ההצבעה.  מניות  מבעלי  מי  ידי  כפופים  על  ההצבעה  מניות  בעלי  צירוף לזכיהיו  ות 

. בעלי המניות  ממניות ההצבעה  או יותר  75%במקרה של מכירת  (  bring-along)למכירה  

  75%-ההוניות יהיו כפופים גם הם לזכות צירוף למכירה במקרה של מכירת למעלה מ

בעלי מניות ההון ייהנו מהגנת אנטי דילול לתקופה של ארבע שנים .  מהמניות ההוניות

תשקיף פי  על  ההנפקה  את  זה.    ממועד  להעביר  רשאים  אינם  ההצבעה  מניות  בעלי 

פי   על  ההנפקה  ביצוע  ממועד  שנים  שלוש  של  לתקופה  ההצבעה  במניות  החזקותיהם 

כל מגבלות העבירות כאמור מחריגות העברה לנעבר מותר, כהגדרת מונח זה   .תשקיף זה

 השותף הכללי.  בתקנון

ר אירית  "בד  רואה  הכללי  השותף,  לעיל יםהמפורט  ההסדרים בין בעלי המניות בשותף הכללי  לאור

 . בשותפות השליטה כבעלי אריה יעקבסון, ומר צחי סולטן ,יניב, מר אמיר בלאט

 בל המוג  השותף השקעת .3.5

"( השותף המוגבל יעביר לשותפות סכום השווה ההשלמה  מועדלהלן: ")  החתימות  רשימת  סגירת  לאחר  יום

יחד עם הסכום שישולם על ידי השותף המוגבל    ,. סכום זה יהווה בהודעה המשלימהלסכום הגיוס נטו, כהגדרתו  

 מהון השותפות.   99.9%לעיל,  3.1.1על פי סעיף 

השותף הכללי, יהווה את   ל ידיסכום השקעתו של השותף המוגבל כמפורט לעיל יחד עם הסכום אשר יושקע ע

   מלוא הון השותפות המוגבלת.

 

 התקנון ייכנס לתוקף עם ובכפוף לביצוע ההנפקה על פי תשקיף זה.    7



 

 5-ג

הסר ספק מובהר, כי השותף   למעןותפות המוגבלת.  השותף המוגבל לא יהא זכאי לריבית בגין תשלומיו להון הש

(, השותפות  של  השתתפות  יחידותלרכוש ניירות ערך של השותפות )לרבות    םרשאי  ויהי  מניותיו  בעליאו  /והכללי  

 .  הבלעדי דעתם שיקול לפי

 הוראות חסימה  .3.6

ל פי  הסדרי החסימה יחולו על יחידות השתתפות שירכשו קודם לרישום ניירות הערך המוצעים ע .3.6.1

 לעיל.  1.5התשקיף להשלמה זה למסחר בבורסה על ידי השותף הכללי כמפורט בסעיף 

 כל אחד מאלה:  -" למסחר הרישום  לפני שהוקצו  יחידות"

יחידות שהוקצו או נרכשו מבעל עניין בתקופה שתחילתה שניים עשר חודשים לפני הגשת   .3.6.1.1

 הבקשה לרישום למסחר סופה במועד הרישום למסחר; 

יחידות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך המירים, בתקופה שתחילתה שניים עשר  .3.6.1.2

 חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למחסר וסופה במועד הרישום למסחר; 

ולא  .3.6.1.3 למסחר,  הרישום  לפני  שהוא  מועד  בכל  נרכשו,  או  שהוקצו  המירים  ערך  ניירות 

 מומשו לפני הרישום למסחר; 

 למעט: 

 ור על פי תשקיף;יחידות שהוצעו לציב .3.6.1.4

הבקשה  .3.6.1.5 הגשת  לפני  חודשים  עשר  שניים  שתחילתה  בתקופה  שהוקצו  הטבה  יחידות 

התקופה   לפני  שהוקצו  יחידות  בגין  למסחר,  הרישום  במועד  סופה  למסחר  לרישום 

 האמורה.

 לרבות המיר ליחידת השתתפות. -" יחידה"

בש .3.6.2 בעלי השליטה  ו/או  הכללי  השותף  שמחזיקים  ההשתתפות  יחידות  יחידות על  ועל  הכללי  ותף 

ה ממימוש אופציות המוחזקות נין ועל יחידות ההשתתפות שתנבעיההשתתפות שמחזיקים בעלי הענ
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")ידם  -על להלן:  ייקרא  לעיל  מהאמורים  אחד  הענ כל  הבאים   ("ין יבעל  החסימה  תנאי  יחולו 

 "(: מההוראות החסילהלן: "(להלן זה   3.6.2המפורטים בסעיף 

 שייחסמו  הערך ניירות המחזיק  שם

 יחידות
 השתתפות 

 אופציה כתבי
 ( 1)סדרה 

 אופציה כתבי
 ( 2)סדרה 

 אופציה כתבי
 ( 3)סדרה 

 לא  אופציות
 סחירות

 - 316,200 300,000 300,000 600,000 8"מבע צח  מיד

 - - 200,000 200,000 400,000 9בע״מ  סחר מאית 

"ר  יו,  ברונשטיין   ארי
 הדירקטוריון

- - - - 68,000 

 - - 675,000 675,000 1,350,000 הפניקס  קבוצת

Opale Investment 

Holdings Ltd 
1,049,400 524,700 524,700 524,700 - 

 17,000 - - - - 10)דירקטור(   נוריק עידן

  הלוי  יונתן   פרופ׳
 11)דירקטור( 

- - - - 17,000 

ן כל  ילמסחר, לא ייעשה בעל העניבשלושה החודשים שתחילתם במועד רישום היחידות   .3.6.2.1

ניירות הערך  להלן: " )עסקה או פעולה ביחידות המוחזקות על ידו במועד הרישום למסחר  

 (. "החסומים

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום החודש השמונה  .3.6.2.2

בניירות הערך  ן לבצע כל עסקה או פעולה  יעשר שלאחר מועד הרישום, רשאי בעל העני

על בשיעור שאינו  חודש  2.5%  החסומים  הערך החסומים מידי  ניירות  חישוב .  מכמות 

 .כמות ניירות הערך החסומים לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר

בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע כל  .3.6.2.3

 . עסקה או פעולה בניירות הערך החסומים

לרבות השאלה, מתן אופציה על ניירות הערך חסומים או   -ין זה: "עסקה או פעולה"  ילענ

העברת זכויות הצבעה  ,  קבלתה אף אם מועד מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה

בתקופת   פה  בעל  בין  בכתב  בין  שנכרת  אחר,  הסכם  או  החסומים  הערך  ניירות  בשל 

נשוא ההסכם הערך  ניירות  של  ערך ושיש  ,  החסימה  בניירות  של מחזיק  בו התחייבות 

הקבועה   בדרך  חסומים  ערך  ניירות  אותם  בשל  ההצבעה  אמצעי  את  להפעיל  חסומים 

 .בהסכם

על מחזיקים קיימים שאינם בעלי ענין במועד הרישום למסחר ועל מחזיק ביחידות השתתפות שנהיה   .3.6.3

לציב ההצעה  במסגרת  שיוצעו  השתתפות  יחידות  מרכישת  כתוצאה  ענין  זה בעל  תשקיף  פי  על  ור 

 :יחולו תנאי החסימה הבאים"( המחזיקים : "להלן )

 

 חברה בשליטת מר צחי סולטן.   8

 . יעקבסוןבשליטת מר אריה  חברה  9
 צפוי להתמנות בסמוך לאחר ביצוע ההנפקה.   10
 להתמנות בסמוך לאחר ביצוע ההנפקה.  צפוי  11
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כל   .3.6.3.1 המחזיק  יעשה  לא  למסחר,  היחידות  רישום  במועד  שתחילתם  החודשים  בשלושה 

למסחר   הרישום  לפני  שהוקצו  ביחידות  פעולה  או  "להלן)עסקה    הערך   ניירות: 

 "(. החסומים

ועד תום החודש התשיעי    החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר,  .3.6.3.2

שלאחר מועד הרישום, רשאי המחזיק בניירות הערך החסומים לבצע כל עסקה או פעולה 

  מכמות ניירות הערך החסומים,   12.5%  בניירות הערך החסומים בשיעור שאינו עולה על

 ר.חישוב כמות ניירות הערך החסומים לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבמידי חודש.  

תשעה חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע עסקה בתום   .3.6.3.3

 .או פעולה בניירות הערך החסומים

הח .3.6.4 מהוראות  הקלות  יחולו  שבהם  מסוימים  מקרים  קובעות  הבורסה  בהנחיות  היתר סימה,  ין 

 ם:במקרים הבאי

מוגבלת  בשותפות  ר,  ניתן להציע לציבור בהצעת מכר ניירות ערך חסומים. על אף האמו .3.6.4.1

חסומים ערך  ניירות  מכר  בהצעת  לציבור  להציע  ניתן  עמידה ,  לא  לצורך  המוחזקים 

בהנחיות הבורסה לעניין שווי ושיעור מזערי של החזקות השותף הכללי ובעל השליטה בו  

 .ביחידות השתתפות

חודשים ממועד הרישום למסחר, ניתן להעביר ניירות ערך חסומים, בעסקה    6החל מתום   .3.6.4.2

סה, ובלבד שמקבל ניירות הערך החסומים יתחייב כי על ניירות הערך שקיבל מחוץ לבור

 . ימשיכו לחול הוראות החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור לעיל

ידו רשאי לשחרר מחסימה ניירות ערך חסומים וזאת   מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על .3.6.4.3

בחל לאמור  בהתאם  שוק  עשיית  לצורך  שוק  לעושה  העברתם  לתקנון  לשם  השלישי  ק 

 הבורסה ולהנחיות על פיו.  

משכון, ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של כל עסקה או  .3.6.4.4

 .פעולה שנקבעה בהנחיות

חסומי .3.6.5 הערך  בניירות  ממחזיק  חסומים  ערך  ניירות  להעביר  או ם,  ניתן  המלאה  בבעלותו  לתאגיד 

בל ניירות הערך, יתחייב כי על ניירות הערך שקיבל בתנאי שמק,  לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו

 .ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור בסעיף זה

 :ניתן לבצע כל עסקה או פעולה בניירות ערך חסומים בהתקיים התנאים הבאים .3.6.6

במקום ניירות הערך מושא העסקה או הפעולה יחסמו ניירות ערך אחרים המוחזקים על  .3.6.6.1

ידי המחזיק יד על  או  הערך החסומים  בניירות  בבעלותו המלאה של המחזיק  י תאגיד 

 במלוא הבעלות במחזיק ניירות הערך החסומים

ניירות הערך שיחסמו יהיה מסוג ובכמות הזהים לניירות הערך החסומים מושא העסקה   .3.6.6.2

הערך או הפעולה, והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהן תנאי החסימה שחלו על ניירות  

 .החסומים מושא העסקה או הפעולה כאמור בסעיף זה, למשך תקופת החסימה שנותרה
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ניירות ערך כאמור בפסקאות  .3.6.7 ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק   3.6.6או    3.6.5  נחסמו  על 

 .בניירות הערך החסומים, לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור, עד תום תקופת החסימה

 לעניין סעיף זה:  .3.6.8

 .בין אם המחזיק הוא בעל ענין ובין אם לאו –" זיק בניירות ערך חסומיםמח"

 .בין במישרין ובין בעקיפין –" בבעלותו המלאה" או "מלוא הבעלות"

ניירות ערך חסומים יופקדו בידי נאמן במשך תקופת החסימה בדרך של רישומן בספרי הנאמן על  .3.6.9

בפקדון המתנהל על שם הנאמן כאשר רק לנאמן שם החברה לרישומים ויוחזקו אצל חבר הבורסה  

  .זכות חתימה בפקדון

חברה לנאמנות של חבר בורסה או של בנק, עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי   -  "נאמן "   לענין זה

 ן. דין, רואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי חשבו

ת ניירות הערך החסומים אצל השותף הכללי ו/או בעלי השליטה בשותף הכללי הודיעו כי יפקידו א

בע"מ נאמנויות  שחם  לנאמנויות,   ,אלטשולר  חברה  הערך   שהינו  לניירות  כנאמן  ישמש  אשר 

 . החסומים

יוקצו ניירות ערך בשותפות בדרך של זכויות, השותף הכללי יתחייב לנצל זכויות המגיעות לו בגין  .3.6.10

 ל ידו כאמור לעיל. ניירות הערך החסומים שנרכשו לפני הרישום למסחר המוחזקים ע

על   .3.6.11 החסומים,  הערך  ניירות  בגין  שחולקו  הטבה  יחידות  על  תחול  לעיל  לאמור  בהתאם  החסימה 

 ללא תמורה. םיחידות הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים ועל זכויות שחולקו בגינ

זיק בניירות יוצעו בגין ניירות הערך החסומים יחידות השתתפות בדרך של זכויות בתמורה, ינהג המח .3.6.12

 ן: הערך החסומים על פי אחת הדרכים שלהל

מהמכירה   .3.6.12.1 שיקבל  ובתמורה  החסומים  הערך  ניירות  בגין  הזכויות  את  בבורסה  ימכור 

על  החלות  החסימה  הוראות  יחולו  ועליהן  החסומות  ליחידות  הזהות  יחידות  ירכוש 

 ;ניירות הערך החסומים המוחזקים על ידו

ניירות  ינצ .3.6.12.2 בגין    – הערך החסומים. על היחידות שינבעו מניצול הזכויות  ל את הזכויות 

פי מחיר ה״אקס זכויות״ כשווי השקעתו בגין -למעט אותה כמות של יחידות ששוויה על 

יחולו הוראות החסימה החלות על ניירות הערך החסומים המוחזקים   –ניצול הזכויות  

 . על ידו

 



 

1-ד  

 הסכם השותפות המוגבלת   - 4 פרק
 הסכם השותפות  .4.1

  2020  במאי  24ביום  על פי הסכם שותפות שנחתם    2020במאי    27ביום  נוסדה    1שותפות מוגבלת   אלמדה ונצ'רס

 השותף ")להלן:    כשותף כללי מצד אחד  2בע"מ  חברת ניהול אלמדה  ( בין  2020בספטמבר    29)כפי שתוקן ביום  

לפי פקודת ,  מצד שני  ״( כשותף המוגבל הראשוןהמוגבל  השותף)להלן: ״  אלמדה נאמנות בע"מובין    "(הכללי

 השותפויות.  

 )א( לפקודת השותפויות מהווה הסכם השותפות המוגבלת את תקנות השותפות המוגבלת. 61בהתאם לסעיף 

 ״(. הסכם השותפות )להלן: ״ כנספח לפרק זההנוסח המלא והעדכני של הסכם השותפות מצורף 

   ות הקבועים בהסכם השותפותרהסדרים לפי חוק החב .4.2

)ד( לתקנות ניירות 26להלן פירוט סעיפים מתוך הסכם השותפות הנוגעים לנושאים האמורים בסעיף   .4.2.1

  :1969-תשכ״ט מבנה וצורה(, ה -ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 

הכללי   .4.2.1.1 בשותף  דירקטורים  של  וכהונה  הכללי שאינם   -מינוי  של השותף  הדירקטורים 

דירקטורים חיצוניים ממונים בהתאם לתקנון השותף הכללי. להוראות תקנון השותף 

לתשקיף זה. הדירקטורים החיצוניים ממונים   3הכללי בדבר מינוי דירקטורים ראו פרק 

 בהתאם לפקודת השותפויות.

לפרטים בדבר הוראות הסכם השותפות לעניין רוב בהחלטות שאינו רוב רגיל ראו סעיפים  .4.2.1.2

 .להסכם השותפות 26.1.2-ו  14.1

  להסכם השותפות. 12.1לפרטים בדבר הסמכה למתן פטור ראו סעיף  .4.2.2
 "מ. בע'רס וונצ  אלמדה   הינו הכללי השותף של הקודם שמה  2 אלמדה הון סיכון שותפות מוגבלת.   הינו השותפות  של הקודם שמה  1 
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 הסכם שותפות מוגבלת 
 2020 ספטמברחודש  ב 29שנערך ונחתם ביום 

 

 בע״מ חברת ניהולאלמדה    בין:
 ( "השותף הכללי ")להלן: 

 ;מצד אחד
  נאמנויות בע״מ אלמדה   לבין:

 ("הראשון  השותף המוגבל")להלן: 

 ; מצד שני

 )כהגדרת במחקר והפיתוחפי דיני מדינת ישראל ועיסוקה העיקרי הינו -תאגדה עלה והשותף הכללי הוא חברה ש

   ;BioConvergence-הבריאות הדיגיטלית, המכשור הרפואי, וה מילהלן( בתחו מונח זה

 והואיל

 והואיל פי דיני מדינת ישראל ועיסוקה ניהול עסקי נאמנות;-תאגדה על ההוא חברה ש הראשון והשותף המוגבל

ותעסוק הקמת שותפות מוגבלת על פי דיני מדינת ישראל, אשר תונפק לציבור,  בלשתף פעולה    םיני ימעונוהצדדים  

, באמצעות השקעות והחזקןת בפרוייקטי מחקר ופיתוח, בעצמה או באמצעות  )כהגדרתו להלן( במחקר והפיתוח

  ;BioConvergence-הבריאות הדיגיטלית, המכשור הרפואי, וה מיבתחותאגידים מוחזקים, 

 והואיל

 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 ופרשנות נספחים, מבוא .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.1

 זה לסעיפים וכן כותרות הסעיפים בחוזה זה, ישמשו לנוחיות בלבד ולא לפירושו. הסכםחלוקת  .1.2

 הגדרות  .2

 אחרת:מחייב הדברים   הקשרבהסכם זה יהיה למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצידם, אלא אם  .2.1

 - "אסיפה כללית"   אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת.

 -"אסיפה מיוחדת"  אסיפה שנתית.אסיפה של מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינה 

 - יפה שנתית" ס"א כח לפקודת השותפויות.65אסיפה של מחזיקי יחידות ההשתתפות לפי סעיף 

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

( מי שרשום במרשם בעלי יחידות ההשתתפות, של השותפות; 1כל אחד מאלה: ) 

מי שלזכותו רשומה   -לשותפות מוגבלת ציבורית  ( עם הפיכתה של השותפות  2)

אצל חבר בורסה יחידת השתתפות ואותה יחידת השתתפות נכללה בין יחידות 

שם  על  השותפות  של  ההשתתפות  יחידות  במרשמם  הרשומות  ההשתתפות 

 . חברה לרישומים

״בעלי יחידות 

 -השתתפות״ 

 - " דולר" דולר ארה״ב.

ש באסיפה  ההחלטה  לפחות  תקבלה  של  ברוב  וחמישה    75%כללית  )שבעים 

 אחוזים( מקרב קולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים. 

 - " מיוחדת"החלטה 

 - "המייסדים"  ד"ר אירית יניב, מר אמיר בלאט ומר צחי סולטן.
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זה כהגדרתם הסכם תהיה משמעותם ב 1981-א" תשמהמונחים שהוגדרו בחוק הפרשנות,  ,בכפוף לאמור לעיל .2.2

 בחוק האמור.

 הקמת השותפות  .3

רשם ישת  ("השותפותאו "  "השותפות המוגבלת"הצדדים מייסדים ומקימים בזאת שותפות מוגבלת )להלן:   .3.1

 . הפקודה פי- על

 לפקודה.  61זה מהוות את תקנות השותפות המוגבלת כמשמעותן בסעיף הסכם הוראות  .3.2

 זה יחולו על הצדדים ועל השותפות הוראות הפקודה. הסכם בכפוף להוראות .3.3

 שם השותפות .4

שהצדדים יסכימו עליו ואשר יאושר    או כל שם אחר  "שותפות מוגבלת"אלמדה ונצ'רס  שם השותפות המוגבלת יהיה  

 ידי רשם השותפויות. -על

 יהול העסקיםנמקום  .5

 .תל אביב 6701101, המגדל המשולש, 132 דרך מנחם בגיןמרכז עזריאלי, במקום ניהול עסקי השותפות יהיה  .5.1

השותף הכללי יוכל לשנות מזמן לזמן את מקום ניהול עסקי השותפות, ובמקרה כזה ייתן הודעה על השינוי   .5.2

 יום מתאריך השינוי. 20לשותף המוגבל ולמפקח תוך 

לפעם כמפקח, ואשר יפקח על מילוי  -או מי שישמש מפעם  מר שמעון אבנעים,

השותף   פי    המוגבלהתחייבויות  הנוגע על  אחר  הסכם  וכל  הנאמנות  הסכם 

  למפקח ולזכויות בעלי יחידות ההשתתפות.

 - ״המפקח״ 

  "השותפות" או  זה. הסכם השותפות המוגבלת המוקמת על פי 

    -"השותפות המוגבלת" 

 בע"מ, או מי שישמש מפעם לפעם כשותף כללי בשותפות.  חברת ניהול אלמדה

 

 - "השותף הכללי" 

 -"שותף מוגבל"  . השותף המוגבל הראשון וכל מחזיקי יחידות ההשתתפות

  "השותף המוגבל אלמדה נאמנויות בע"מ.

 - הראשון"

 - " החברות"חוק  . 1999-"טהתשנ, החברות חוק

 -"פ" המו "חוק  . 1984-"דהתשמ, בתעשייה טכנולוגיות וחדשנות פיתוח, מחקר לעידוד חוק

המקנות זכויות כשותף מוגבל   יחידות השתתפות רשומות על שם ללא ערך נקוב,

 .בשותפות

או   "יחידות השתתפות"

 -"יחידות" 

 -"מחקר ופיתוח"  כהגדרת מונח זה בחוק המו"פ. 

ההשתתפות )סדרה  יחידות  אופציה  כתבי  וכתבי  1,  )סדרה  (  אשר 2אופציה   )

 .יוצעו לציבור על פי התשקיף, למעט אם מהקשר הדברים נלמד אחרת

 -״ניירות הערך״ 

  -"עניין אישי"  כהגדרתו בפקודת השותפויות. 

"פקודת השותפויות" או   . 1975-ה "תשלה [, נוסח חדש]פקודת השותפויות 

 -"הפקודה" 

 - "שליטה"  כהגדרתה בחוק ניירות ערך.

 - ״תשקיף״   .יחידות השתתפות של הראשונה לציבור ההצעהתשקיף 
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 וכוחותיהויותיה כהמוגבלת, סמ  מטרת השותפות  .6

באמצעות השקעות והחזקות בפרוייקטי  השותפות תעסוק במחקר ופיתוח )כהגדרת מונח זה בחוק המו"פ(   .6.1

- הבריאות הדיגיטלית, המכשור הרפואי, וה מיבתחו מחקר ופיתוח, בעצמה או באמצעות תאגידים מוחזקים, 

BioConvergence  ,  בצע השותפות רשאית ל  ,בנוסף.  להלן  6.6באמצעות השקעה בתאגידים המפורטים בסעיף

נוספות במחקר ופיתוח   , בהתאם למדיניות ההשקעות המפורטת  שלא הוגדרו במפורש בהסכם זההשקעות 

במועד הרישום    במהלך תקופה של שלוש שנים אשר תחל באישור דירקטוריון השותף הכללי, וזאת    בתשקיף,

  ."( התקופה הראשונה" )להלן: למסחר לראשונה בבורסה של היחידות

שלא הוגדרו במפורש  השקעות נוספות במחקר ופיתוחהשותפות תהא רשאית לבצע התקופה הראשונה ום בת .6.2

בדרך למדיניות השקעות של השותפות    בהסכם זה בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של מחזיקי היחידות

 ללית כאמור, כאשר תוקפה של החלטת האסיפה הכנא לפקודה לעניין אישור הצעה פרטית65הקבועה בסעיף 

 יהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים. 

זה, השקעה של השותפות שלא בהתאם למדיניות ההשקעות המפורטת בתשקיף    6מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .6.3

, או ככל שלא אושרה מדיניות  6.2או אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של מחזיקי היחידות, כאמור בסעיף  

, תחייב קבלת אישור האסיפה הכללית של מחזיקי היחידות 6.2כאמור בסעיף    השקעות בידי האסיפה הכללית,

 נא לפקודה לעניין אישור הצעה פרטית.    65בדרך הקבועה בסעיף 

סכום ההשקעה בפרויקט , כאשר  השקעה במספר פרויקטים  היאמוסכם, כי מדיניות ההשקעה של השותפות   .6.4

מנכסי השותפות, כפי שהם מופיעים בדוחותיה הכספיים    40%בודד בו תשקיע השותפות לראשונה לא יעלה על  

 המאוחדים המבוקרים או הסקורים האחרונים של השותפות. 

לשותפות יהיו כל הסמכויות והכוחות הדרושים ו/או המועילים לצורך קידום מטרת השותפות או הקשורים   .6.5

הינב הכללי  השותף  שלדעת  הפעולות  כל  וביצוע  בהסכמים  התקשרות  לרבות  לשם ה,  דרושות  או  נחוצות  ן 

 הוצאה לפועל של מטרת השותפות, והכל בהתאם להוראות הסכם זה.

בע"מ ובתאגיד טיילורמד מדיקל   רכוש את ההחזקות בתאגיד ביופרוטקטת, השותפות  למועד התשקיףנכון   .6.6

  לתשקיף. 7.6, והכל כמפורט בסעיף בע"מ

 הון השותפות והגדלתו .7

 הרכב הון השותפות .7.1

 השותפות המוגבלת מורכב מהסכומים הבאים:הון  .7.1.1

  99.9%שהוכנס על ידי השותפים במועד הקמת השותפות, כאשר    ח" ש  1,000סכום של   .7.1.1.1

   הושקעו על ידי השותף הכללי.   0.1%-ו הראשון  מסכום זה הושקעו על ידי השותף המוגבל  

בסעיף   .7.1.1.2 כאמור  השותפות,  הקמת  במועד  שהוכנס  השותפות  להון  הון 7.1.1.1מעבר   ,

השותפות המוגבלת עשוי לגדול מעת לעת בגין סכומים שיושקעו בשותפות כנגד הקצאת  

 יחידות. 
בכל מקרה בו יגדל הון השותפות המוגבלת )לרבות במקרה של הקצאת יחידות כאמור   .7.1.1.3

שיעור  7.1.1.2בסעיף   יהווה  כל  שלחלקם  (  המוגבלים  הנוסף   99.9%  השותפים  מההון 
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לשותפות   ישיוכנס  הכללי  השותף  של  על  וחלקו  שיוכנס   0.1%עמוד  הנוסף  מההון 

 לשותפות.  
 שותף לא יהיה זכאי לריבית בגין תשלומיו להון השותפות המוגבלת.  .7.1.2

 הראשון תנאי ההשקעה של השותף המוגבל]נמחק[ .7.2

המוגבל   שישלם השותף  לסעיףהראשון  לאחר  בהתאם  המוגבלת,  השותפות  בהון  חלקו  יהיה    7  את  לא  זה, 

השותף המוגבל חייב להוסיף ולהשקיע סכומים נוספים בהון השותפות המוגבלת, ולא יהיה אחראי לחיוביה  

 של השותפות המוגבלת למעלה מן הסכום שיכניס כאמור. 

 שותף הכללי ערב פרסום התשקיףה על ידירכישת יחידות  .7.3

מזומנים,    תמורתערב פרסום התשקיף,    תחייבו לרכוש מן השותפות,ההשליטה בו,    יו/או בעל  השותף הכללי

  והכל , יחידות השתתפות והמירים ליחידות השתתפות במחיר זהה למחיר בו מוקצים ניירות ערך אלה לציבור

 .לתשקיף 1.5 בסעיף מפורטכ

 היחידות הקיימות חסימת  .7.4

ום  ערב פרס  הכללי  בשותף  י השליטהבעל  ידי  עלאו  /והכללי  רכשנה על ידי השותף  יהיחידות שתמוסכם, כי  

להבטחת קיומן  לתשקיף.    3.6למפורט בסעיף    בהתאם"( תהיינה חסומות  עניין   בעל" )להלן בסעיף זה:  התשקיף

בגין היחידות   יופקדו מכתבי ההקצאה  נאמנויות   אלטשולרבידי    האמורות של הוראות חסימה אלה,  שחם 

 . בע"מ
 שיעור החזקה מינימלי בהון השותפות .7.5

לעיל, יהיו השותף הכללי ובעלי השליטה בו,   7.5מבלי לגרוע בהוראות החסימה המתוארת בסעיף   .7.5.1

 20%מיליון ש"ח או בסך שקלים השווה למכפלה של   10מבין  הנמוךהשקעה מזערי   בשווימחויבים 

יחידות   ההשתתפות  יחידות   מסך יוצעו  שבו  המזערי  במחיר  לציבור  ההצעה  פרסום  במועד 

 . ההשתתפות לציבור, והכל בהתאם לתשקיף

 . 50%-סמוך לאחר הרישום למסחר, לא יפחת מ ,ציבורההחזקות  שיעור .7.5.2

 ל עניין בו ביחידותהשותף הכללי ובע דיווח על שינוי בהחזקות .7.6

ובמועד הדיווח    בו, ידווח על כל מכירה של יחידות השתתפות על ידם במתכונת עניין  השותף הכללי ובעלי ה

בבורסה, על מכירת ניירות ערך המוחזקים על  של בעל עניין בחברה שניירות ערך שלה רשומים למסחר  הדיווח  

 ידיו.

 לשותפים השתתפות יחידות והנפקת השתתפות יחידות .7.7

הראשון(   .7.7.1 המוגבל  לשותף  )למעט  המוגבלים  לשותפים  תנפיק  בהתאם   ערךהניירות  את  השותפות 

מוגבל  כשותף  זכויות  לבעליהן  תקנינה  ההשתתפות  יחידות  השותפות.  בהון  השקעתם  לסכומי 

פרמיה   בשותפות, בכל  להתחשב  מבלי  ההשתתפות  יחידת  של  הנפרע  לסכום  יחסי  באופן  הכל 

 ששולמה עבורן. כל יחידות ההשתתפות שתונפקנה תהיינה שוות זכויות בכל הבחינות זו לזו. 
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השתתפות,  .7.7.2 יחידות  בעלי  אסיפות  על  הודעות  לקבל  זכות  ההשתתפות  יחידות  של  מחזיק  לכל 

בכל עניין שאסיפה   ,או באמצעות כתב הצבעה  כוחו-או על ידי באי  ,להשתתף בהן ולהצביע בהן בעצמו

כאמור מוסמכת להחליט בו. בהצבעה באסיפות כלליות של מחזיקי היחידות יהיה לכל מחזיק קול 

 ידו. -אחד בגין כל יחידה המוחזקת על

לשותפים  .7.7.3 המגיעים  השותפות  רווחי  בחלוקת  להשתתף  זכות  השתתפות  יחידת  של  מחזיק  לכל 

ידו מהסך הכולל של יחידות -גבלים, באופן יחסי )פרו רטה( לפי מספר היחידות המוחזקות עלהמו

 ההשתתפות שתהיינה קיימות באותו מועד.  

לכל מחזיק של יחידת השתתפות זכות להשתתף בחלוקת עודפי רכוש השותפות המוגבלת המגיעים   .7.7.4

לפי מספר היחידות המוחזקות על לשותפים המוגבלים בעת סיום השותפות, באופן יחסי )פרו רטה( 

 ידו מהסך הכולל של יחידות ההשתתפות שתהיינה קיימות באותו מועד.  

זכויות השותפים המוגבלים להשתתף באסיפות של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות ו/או  .7.7.5

זה לעיל    7.8לקבלת רווחי השותפות המגיעים לשותפים המוגבלים בהתאם לחלקם כאמור בסעיף  

ו לחלוקת עודפי רכוש השותפות בפירוק המגיעים לשותפים המוגבלים בהתאם לחלקם כאמור  ו/א

ההשתתפות    7.8.4  בסעיף ליחידות  נלוות  שתהיינה  לזכויות  בהתאם  ורק  אך  תיקבענה  לעיל, 

 שתוחזקנה על ידי השותפים המוגבלים.  

ו/או  .7.7.6 נוספות  בכפוף להוראות פקודת השותפויות, השותף הכללי רשאי להנפיק יחידות השתתפות 

אופציות הניתנות למימוש ליחידות השתתפות של השותפות ו/או אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה 

ליחידות השתתפות ו/או אגרות חוב הניתנות להמרה ליחידות השתתפות ו/או כתבי אופציה הניתנים 

פי כל דין לרבות אישור הבורסה, ככל - וש לאגרות חוב, הכל בכפוף לכל האישורים הדרושים על למימ

 שיידרש.  

ידי השותף הכללי לא תיחשב להפרה של המגבלות על -כי רכישה של יחידות השתתפות על   ,מוסכם .7.7.7

 עיסוקו כמפורט בפקודה ו/או בהסכם זה.

 בהכנסות, הוצאות והפסדים  השתתפות .8

  השותפות המוגבלת   מההוצאות וההפסדים של   0.1%-שא ב ימההכנסות וי  0.1%-השותף הכללי יהיה זכאי ל  .8.1

וכן בהוצאות ובהפסדים של השותפות המוגבלת, אשר עקב ההגבלה על אחריות השותפים המוגבלים כאמור 

 . לא יישא בהם השותף המוגבל, 7.1בסעיף 

יהיה .8.2 המוגבל  ל   השותף  ו  99.9%-זכאי  השותפות    99.9%- ב  ישאימההכנסות,  של  וההפסדים  מההוצאות 

 המוגבלת עד לגובה הסכומים שהשקיע בהון השותפות.

 ין בוני ע-ולבעליתשלומים לשותף הכללי  .9

   ישא בהוצאות כדלקמן:יהשותף הכללי יהיה זכאי לתשלומים ו

 ניהול דמי .9.1
שירותי  .9.1.1 לשותפות  יעמיד  הכללי  כך, השותף  לצורך  לניהול השותפות.  יהיה אחראי  הכללי  השותף 

 .ניהול, שירותי ייעוץ, שירותי פיתוח עסקי ושירותים אחרים הדרושים לשם ניהול עסקי השותפות
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ניהול .9.1.2 דמי  הכללי  לשותף  השותפות  תשלם  הניהול  לשירותי  משתנה,   בשיעור  רבעוניים  בתמורה 

 השנתיים הרבעוניים או  מופיעים בדוחות הכספיים  הם  ש  כפי,  1ל השותפותך הנכסים שסל  בהתאם

 כמפורט להלן:  ,המבוקרים של השותפות והסקורים אהמאוחדים 

שיעור דמי הניהול יעמוד   -   דולר ארה"במיליון    120-הינו נמוך מבמקרה בו סך הנכסים   .9.1.2.1

 ;  0.2%על 

, או גבוה מסכום זה, אך נמוך דולר ארה"במיליון    120במקרה בו סך הנכסים עומד על   .9.1.2.2

 ; 0.15%שיעור דמי הניהול יעמוד על  - דולר ארה"במיליון  240מסך של 

שיעור דמי הניהול    –או גבוה ממנו    דולר ארה"במיליון    240במקרה בו סך הנכסים הינו   .9.1.2.3

 ; 0.125%יעמוד על 

התשלום יבוצע   "(.דמי הניהולן, וזאת לאורך כל חיי השותפות )להלן: "והכל בתוספת מע"מ כדי

דוח אליו מתייחס ההרבעון הקלנדרי  חודש שלאחר פרסום הדוח הכספי הרלוונטי בגין  ב  10יום  ב

 "(.   התשלום ימועד)להלן: " הכספי האמור

דמי הניהול המגיעים לשותף הכללי בגין הרבעון הקלנדרי הראשון יחושבו פרו ראטה על בסיס מספר   .9.1.3

 .   הקלנדרי הראשון ןהרבעוועד לתום  על פי התשקיף הימים שחלפו ממועד השלמת ההנפקה

יאושרו .9.1.4 הניהול  התקופה   דמי  בחלוף  ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  של  הכללית  האסיפה  ידי  על 

נא לפקודת השותפויות, למעט ביחס לתקופה הראשונה שתעמוד על חמש שנים 65הקבועה בסעיף  

 ממועד ההנפקה הראשונה לציבור על פי תשקיף זה.

 השתתפות בהוצאות .9.2

בכל ההוצאות הקשורות   .9.2.1 פעילותה להקמת השותפות המוגבלתהשותפות המוגבלת תישא   , מימון 

   .דולר( 356,500- )כ ש"ח מיליון 1.2לביצוע ההנפקה על פי התשקיף בהיקף שלא יעלה על ו

כל הוצאות השותפות המוגבלת והשותף הכללי שתוצאנה בקשר  במהלך חיי השותפות המוגבלת,   .9.2.2

לעיל, שכר לגרוע מכלליות האמור  ומבלי   ם של הדירקטורים החיצוניים לעסקי השותפות, לרבות 

הנהלת חשבונות, ייעוץ וטיפול בנושאי מיסוי, , עלות העסקת עובדים, שכר טרחת רואי חשבון,  בלבד

, הוצאות הוצאות ביטוחשירותי משרד,  שכר דירה,  מחשוב,  עורכי דין ויועצים אחרים,  שכר טרחת  

משקיעים ויחסי  ציבור  בפרו  יחסי  הקשורים  תשלום  או  הוצאה  כל  של  ייוכן  ופיתוח  מחקר  קטי 

 ישולמו על ידי השותפות המוגבלת.   השותפות

כל חודש, בגין החודש שקדם לחודש ב   10ישולמו ביום    9.2.2ף  כל הסכומים שיש לשלמם על פי סעי .9.2.3

 בו מתבצע התשלום. 

   יוזמהדמי  .9.3

 

בשווי    , בין היתר, מזומנים והשקעות בתאגידי מטרה המשוקפות בדוחות הכספיים של השותפות השותפות, הכולל  סך נכסים מתוך מאזן  1

 הוגן.
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)להלן    )או לחברה בשליטת כל בעל שליטה(  בו השליטה    יבעלו/או להשותפות תשלם לשותף הכללי   .9.3.1

 אירוע כל  ין  גמהתמורה נטו המתקבלת ב  20%בשיעור של  יוזמה  "( דמי  עניין   יבעל זה: "  9.3  בסעיף

  9.3.2, כמפורט בסעיף  יוזמה, וזאת כפוף לקיום תנאי הסף לתשלום דמי  כדין  בתוספת מע"מ  מימוש

כל אירוע במסגרתו התקבלו בידי   -"  אירוע מימושלצורך סעיף זה, "  ."(יוזמהדמי  )להלן: "  להלן

בעקיפין,,  השותפות /או  כלשהי  מזומנים  במישרין  אחרת  תמורה  ו/או  ערך  ניירות  )לרבות   ו/או 

וכיו"ב( ריבית  ו/או  קרן  תשלומי  מהחזקות  חלוקות,  בעקיפין, השותפות  כתוצאה  או  במישרין   , 

ופיתוח.   מחקר  בניכוי  -"  נטו   תמורה"בתאגיד  מימוש  אירוע  אותו  בגין  שהתקבלה   התמורה 

השו של  הישירות  נומינאלי,  ,תפותההשקעות  מצטבר  תאגיד    בחישוב  ו/או  פרויקט    מטרהבאותו 

 . , לפי העניין(או החלק היחסי של ההשקעות הישירות במקרה של מימוש חלקי(שמומש 
בגין אירוע מימוש כלשהו    דמי יוזמהבעלי עניין לא יהיו זכאים ל   ,לעיל  9.3.1בסעיף  אף האמור    על .9.3.2

  הסף  תנאי גיוסים בניכוי חלוקות )כהגדרת מונחים אלה להלן( )להלן: "הון השותפות בניכוי סך  אם  

 "( הינו שלילי. דמי יוזמה לתשלום

 זה:  9.3.2לעניין סעיף 

המ   ,השותפות  של  הכולל  העצמי  ההון    -"  השותפות  הון " בדוחות הכספיים   אוחדיםכפי שמופיע 

השנתיים או  המימוש    הרבעוניים  אירוע  משוקף  בהם  השותפות  חלקישל  או  מלא  )להלן:   באופן 

נכון   "(הקובע  הדוח" כשהוא מתורגם לש"ח בהתאם לשער היציג של הש"ח לעומת הדולר הידוע 

 . ליום האחרון של תקופת הדו"ח הקובע )קרי: תום הרבעון הקלנדרי הרלוונטי(

 גיוסי ההון שבצעה השותפות   כל  של  ומינלית,הסכום המצטבר בש"ח נ  -"  חלוקות  בניכוי  גיוסים  סך"

 שקבלה   ברוטו   ה)קרי: התמור  )בין אם בדרך של הנפקה לציבור, הנפקה פרטית או בכל דרך אחרת(

)לרבות מחיר    ות של יחידות השתתפות, כתבי אופציה ליחידות השתתפותבגין הנפק  בפועל  השותפות

( וכן התמורה  דמי יוזמההמימוש ששולם בגינן, ככל שמומשו עד מועד בדיקת תנאי הסף לתשלום  

( בניכוי אמורברוטו בגין אגרות חוב המירות שהומרו ליחידות השתתפות למניות במועד הבדיקה כ

הקמת  סך החלוקות בש"ח נומינלית שבוצעו למחזיקים ביחידות השתתפות, והכל בתקופה שמאז  

  השותפות ועד לתום הרבעון הקלנדרי אליו מתייחס הדוח הקובע.

 השותפות תפרסם בכל דוח רבעוני את הסכום המייצג את סך הגיוסים בניכוי חלוקות.  

יגרום לך שתנאי הסף    דמי היוזמה, אך תשלום  דמי יוזמהבמקרה בו התקיים תנאי הסף לתשלום   .9.3.3

בפועל לבעלי העניין יבוצע אך ורק עד    דמי היוזמהלום  תשיהיה שלילי, אזי    דמי היוזמהלתשלום  

לא יהפוך לשלילי, כאשר זכאות בעלי העניין ליתרת    דמי יוזמהלגובה הסכום בו תנאי הסף לתשלום  

דמי  עם היווצרו של הפרש חיובי בחישוב תנאי הסף לתשלום  תישמר להם ותשולם להם    דמי היוזמה

בסע  יוזמה למפורט  בהתאם  מחושב  הרבעונים    9.3.2יף  )כשהוא  בגין  המחויבים(  בשינויים  לעיל, 

 . דמי היוזמההבאים ועד לגובה ההפרש כאמור, וזאת עד לתשלום מלוא 

בפועל יבוצע עם מימוש   דמי היוזמהככל שהתמורה במסגרת אירוע המימוש אינה במזומן, תשלום   .9.3.4

תפות עד למועד מימושה תמורה כאמור שאינה במזומן תנוהל בידי השוהתמורה האמורה למזומנים.  

 ללא תמורה. למזומן
 לצורך המחשה בלבד, להלן דוגמא לחישוב דמי היוזמה: .9.3.5

מיליון   10בסכום של תמורה נטו תחת ההנחות הבאות: )א( במסגרת אירוע מימוש קבלה השותפות 

מיליון    300דולר ארה"ב; )ב( ההון העצמי של השותפות לפי הדוח הקובע מתורגם לש"ח עומד על  
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ש"ח; )ג( סך הגיוסים שבצעה השותפות ממועד ההנפקה )כולל( ועד תום הרבעון הקלנדרי של הדוח 

ף לתשלום דמי יוזמה מיליון ש"ח, השותפות עמדה בתנאי הס  250הקובע )בחישוב נומינלי( עומד על  

מיליון ש"ח,    50)היות שההפרש בין ההון העצמי לסך הגיוסים, כאמור לעיל, הינו חיובי ועומד על  

מיליון    10סך של  מ  20%מיליון דולר ארה"ב )  2יהיו זכאים לדמי יוזמה בסך של  בעלי העניין  ולכן  

   דולר ארה"ב(. 

 מראש של המפקח. כפוף לקבלת אישור תשלום דמי היוזמה חישוב  .9.3.6

 ניהול כספים פנויים  .10

, ואשר  אשר יהיו בידי השותפות המוגבלת  פנוייםסכומים  הכללי יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להשקיע    השותף

, עד לשימוש בהם למטרות שלשמן נועדו  ,)לרבות הון השותפות המוגבלת ורווחיה שלא חולקו(  חולקו לשותפיםלא  

הערך   על  האפשר,  ככל  שמירה,  למטרת  תיעשינה  כאמור  שההשקעות  ובלבד  כמתאים,  שימצא  של    הדולריבאופן 

ן זה, ההשקעות הבאות תיחשבנה יהכספים ועל זמינותם של הכספים לצורך ביצוע מטרות השותפות המוגבלת. לעני

שיעור    ידי המפקח:-הכספים ועל זמינותם ו/או כל השקעה אחרת שתאושר עלשל  הדולר  להשקעות השומרות על הערך  

באג״ח ממשלתי   80%מהסך האמור ינוהל באמצעות השקעות במניות הנסחרות בארץ ו/או בחו״ל, עד    20%של עד  

ו/או בחו״ל ובפיקדדולרצמודי  ו  דולריים)באפיקים    A-ו/או באג״ח קונצרני בדירוג שלא יפחת מדירוג   ונות  ( בארץ 

פיקדונות שקליים. השותף הכללי לא ישקיע את הכספים  ב   10%שלא יעלה על    וחלק  דולרייםצמודי  דולר או פיקדונות  

כאמור בניירות ערך של תאגידים בשליטת בעלי השליטה בשותף הכללי. מובהר, כי השקעה כאמור תיעשה למטרת  

  .ם של הכספים לצורך ביצוע מטרות השותפותשל הכספים ועל זמינות  הדולרישמירה, ככל האפשר, על הערך 

 הכללי השותף  ותפקידיסמכויות  .11

השליטה המלאה על ניהולה של השותפות המוגבלת ועסקיה תהיה בידי השותף הכללי. השותף הכללי ינהל את   .11.1

מנת -עלדעתו וכמיטב יכולתו, ויעשה את מירב המאמצים  -כל עסקי וענייני השותפות המוגבלת, לפי שיקול

 בהסכם השותפות המוגבלת. , כמפורטלבצע את מטרות השותפות המוגבלת
 . ממטרותיה החורגות חיובים המוגבלת לשותפות היוצרים בהסכמים יתקשר לאהכללי  השותף .11.2
ו/או  .11.3 לו כנחוצות  לשותף הכללי יהיו סמכויות וכוחות מלאים לעשות או לגרום שיעשו, כל הפעולות שיראו 

 - כפי שיתוקן מפעם  -זה )למעט סמכויות וכוחות שיוצאו במפורש בהסכם זה  הסכם  רות  מועילות לביצוע מט

 לפעם(, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות: 

לחתום על הסכמים ומסמכים בשם השותפות המוגבלת, הכוללים אותם תנאים, לנהל משא ומתן ו .11.3.1

 כפי שהשותף הכללי ימצא לנכון.  ,התניות והוראות

ולשעבד   ,דעתו-לפי שיקול   ל,לקב .11.3.2 למטרות השותפות המוגבלת,  אשראי בשם השותפות המוגבלת, 

  לצורך זה את נכסי השותפות המוגבלת.

בין כתובעת ובין כנתבעת, וליישב תביעות  -לנהל כל תביעה והליך משפטי בשם השותפות המוגבלת  .11.3.3

- דעתו, ובלבד שקיבל על-לוהליכים משפטיים כאמור, והוא יהיה רשאי גם להתפשר בהם לפי שיקו

 כך את אישור המפקח מראש ובכתב.

 לתת כל הודעה בשם השותפות המוגבלת.  .11.3.4
 .(קןאו חל ןלהקים ו/או לרכוש תאגידים נוספים אשר השותפות המוגבלת תחזיק במניותיהם )כול .11.3.5
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 בישראל ומחוצה לה, למשוך צ'קים ולתתלפתוח, לקיים, לנהל ולסגור חשבונות בנק עבור השותפות   .11.3.6

 הוראות לשם תשלום כספים. 
 ליצור שעבודים על כל נכסי השותפות, כולם או חלקם.  .11.3.7
 ת. לומילוי כל חובה אחרת החלה על השותפות המוגב .11.3.8

השותף הכללי ינהל רישומים מלאים ומדויקים ויערוך דוחות על ענייני השותפות המוגבלת ועסקיה,  .11.3.9

פי כל -שעל השותף המוגבל לדווחו על ויפרסם בשם השותף המוגבל את הדוחות הכספיים וכל מידע  

מ ולבעלי ניירות "ערך, לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע  דין, לרבות לשלטונות המס, לרשות ניירות

ערך שהשותף המוגבל ינפיק, והכל במועד, באופן וברמת הפירוט הנדרשים על פי דין או על פי הסכם 

 פי תקנון הבורסה. -ת ערך לציבור, או עלהנאמנות או על פי כל תשקיף שעל פיו יוצעו ניירו

שבה יציין כי הדבר דרוש לו לשם   ,ענייןלפי ה,  פי בקשה בכתב של המפקח או של השותף המוגבל- על .11.3.10

שמירה על זכויותיו של השותף המוגבל בשותפות המוגבלת )לרבות לשם הכנת תשקיף בדבר הנפקת 

לו השותף הכללי לעיין בכל מסמך ממסמכי השותפות המוגבלת, או שלשותפות   ןייתיחידות נוספות(,  

המוגבלת, ויאפשר למפקח לעשות כל  המוגבלת יש זכות עיון בהם, ויספק לו כל מידע שיש לשותפות 

בדיקה )לרבות מינוי רו״ח או יועץ משפטי מטעמו(, שהשותפות המוגבלת זכאית לעשותה. על המפקח 

ההסכמים האמורים, והם לא יעשו שימוש על פי    והשותף המוגבל יחולו כל חובות הסודיות החלות

 במידע האמור, אלא למטרות האמורות לעיל. 

 כמפורט בהסכם הנאמנות. ,את הדו״חות לשותף המוגבלהשותף הכללי יכין  .11.3.11

 אחריות, שיפוי וביטוח  .12

 אחריות, שיפוי וביטוח השותף הכללי, נושאי משרה בשותף הכללי ונושאי משרה בשותפות  .12.1

השותף הכללי ו/או השותפות רשאים לפטור, מראש, את השותף הכללי ו/או נושאי משרה בשותף  .12.1.1

משרה   נושאי  ו/או  חובת הכללי  הפרת  עקב  נזק  בשל  מקצתה,  או  כולה  מאחריותם,  בשותפות 

הזהירות כלפי השותף הכללי ו/או השותפות ו/או השותף המוגבל, או בשל כל הפרה אחרת שהדין 

השותף הכללי ו/או השותפות אינם  מתיר לחברה לפטור נושא משרה בה בגינה. על אף האמור לעיל,

כלפי השותף הכללי ו/או השותפות ו/או השותף המוגבל   רשאים לפטור מראש דירקטור מאחריותו

 עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקת רווחי השותף הכללי ו/או השותפות. 

על אף האמור, יובהר כי הפטור שיינתן, אם וככל שיינתן, לא יחול על החלטה שקיבל השותף הכללי  

קה שאושרה על ידי השותף ו/או נושא משרה בשותף הכללי ו/או נושא משרה בשותפות, או על עס

הכללי ו/או נושא משרה בשותף הכללי ו/או נושא משרה בשותפות ושלבעל השליטה בשותף הכללי  

או לנושא משרה כלשהו בשותף הכללי ו/או בשותפות )גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב  

 הפטור( עניין אישי באישורה. 

נושאי  .12.1.2 ו/או  יהיו רשאים לשפות כל אחד מהשותף הכללי  ו/או השותפות המוגבלת  השותף הכללי 

או  המשרה   עליהם  שהוטלה  הוצאה  או  חבות  בשל  בשותפות,  משרה  נושאי  ו/או  הכללי  בשותף 

ו/או  הכללי  בשותף  משרה  נושאי  ו/או  הכללי  השותף  היותם  בתוקף  שעשו  פעולה  עקב  שהוציאו 

לפי   ,השותפות  שלבתאגידי בת ובתאגידים קשורים    מהם  מי  מטעם  כהונתו  ןבגי  לרבותבשותפות,  

 העניין, בכל אחד מאלה: 
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פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן  -חבות כספית שהוטלה עליהם לטובת אדם אחר על .12.1.2.1

 בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט;

עקב חקירה או הליך   הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציאו .12.1.2.2

שהתנהל נגדם בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת 

כתב אישום נגדם ובלי שהוטלה עליהם חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים 

בעבירה   פלילי  להליך  כחלופה  כספית  חבות  בהטלת  אך  נגדם  אישום  כתב  הגשת  בלא 

 . בה פלילית או בקשר לעיצום כספישאינה דורשת הוכחת מחש

זו   ב  -בפסקה  אישום  כתב  הגשת  בלא  הליך  פלילית״    עניין״סיום  חקירה  בו  שנפתחה 

 ( לחוק החברות; 1)א()א260כמשמעם בסעיף  -ו״חבות כספית כחלופה להליך פלילי״ 

הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציאו או חויבו בהם בידי בית   .12.1.2.3

ט, בהליך שהוגש נגדם בידי השותף הכללי ו/או השותפות או בשמם או בידי אדם משפ

שאינה   בעבירה  הורשעו  שבו  פלילי  באישום  או  זוכו,  שממנו  פלילי  באישום  או  אחר, 

 דורשת הוכחת מחשבה פלילית. 

בסעיף   .12.1.2.4 כאמור  הפרה  לנפגע  הוצאות  1נד)א() 52תשלום  בשל  או  ערך  ניירות  לחוק  ()א( 

לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות   1, או ט4, ח׳3ם הליך לפי פרקים ח׳שהוציאו בקשר ע

 התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

העסקיים,  .12.1.2.5 ההגבלים  חוק  לפי  בעניינו  שהתנהל  הליך  עם  בקשר  שהוציאו  הוצאות 

שכר    1988- תשמ״חה זה  ובכלל  סבירות,  התדיינות  הוצאות  לרבות  אליו,  בקשר  ו/או 

 דין; טרחת עורך

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה בחברה,   .12.1.2.6

 פי חוק החברות. - על

השותף הכללי ו/או השותפות המוגבלת יהיו רשאים לתת התחייבות מראש לשפות כל אחד מהשותף  .12.1.3

 מאלה:בכל אחד  הכללי ו/או נושאי המשרה בשותף הכללי ו/או נושאי המשרה בשותפות

בסעיף   .12.1.3.1 שלדעת  12.1.2.1כמפורט  לאירועים  תוגבל  לשיפוי  שההתחייבות  ובלבד   ,

דירקטוריון השותף הכללי צפויים לאור פעילות השותף הכללי ו/או השותפות בפועל בעת  

מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שדירקטוריון השותף הכללי קבע כי 

תחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת דירקטוריון ושבה  הם סבירים בנסיבות העניין,

השותף הכללי צפויים לאור פעילות החברה ו/או השותפות בפועל בעת מתן ההתחייבות 

וכן הסכום או אמת המידה אשר דירקטוריון השותף הכללי קבע כי הם סבירים בנסיבות 

 העניין. 

 לעיל.  12.1.2.6עד  12.1.2.2כמפורט בסעיפים  .12.1.3.2
 ביטוח .12.1.4

ו/או השותפות המוגבלת להתקשר בחוזה לביטוח וף להוראות כל דין, רשאים  בכפ השותף הכללי 

אחריותם של השותף הכללי ו/או נושאי משרה בשותף הכללי ו/או נושאי משרה בשותפות בשל חבות  

בשותף הכללי ו/או שתוטל עליהם עקב פעולה שעשו בתוקף היותם השותף הכללי ו/או נושאי משרה  
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בכל    השותפות  שלבת ובתאגידים קשורים    תאגידיב   מהם  מי  מטעם  כהונתו  בגין  רבותל  בשותפות,

 אחד מאלה:

 .הפרת חובת זהירות כלפי השותף הכללי ו/או השותפות ו/או אדם אחר .12.1.4.1

שהשותף .12.1.4.2 ובלבד  השותפות,  ו/או  הכללי  השותף  כלפי  אמונים  חובת  ו/או   הפרת  הכללי 

פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר   בשותף הכללי ו/או נושא משרה בשותפות  נושא המשרה

 .להניח שהפעולה לא תפגע בטובת השותף הכללי ו/או השותפות 

 חבות כספית שתוטל עליהם לטובת אחר. .12.1.4.3
בסעיף   .12.1.4.4 כאמור  הפרה  לנפגע  הוצאות  1נד)א() 52תשלום  בשל  או  ערך  ניירות  לחוק  ()א( 

לחוק    1, או ט4, ח׳3בקשר עם הליך לפי פרקים ח׳ת  השותף הכללי או השותפושהוציאו  

, לרבות וכן הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחלק התשיעי לחוק החברות,  ניירות ערך

 .הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין
אחריותם של השותף הכללי ו/או  כל מקרה אחר שבגינו ניתן יהיה על פי דין לבטח את   .12.1.4.5

 .נושאי משרה בשותף הכללי ו/או נושאי משרה בשותפות

ו/או נושאי משרה   .12.2 ניתן יהא להתקשר בחוזה לביטוח אחריותם של השותף הכללי  על אף האמור לעיל, לא 

בשותף הכללי ו/או נושאי משרה בשותפות, וכן לא ניתן יהא לשפות ו/או לפטור אותם מאחריות כלפי השותף  

 השותפות, בשל כל אחד מאלה:הכללי ו/או 

  12.1.4.2  שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור בסעיף   ענייןהפרת חובת אמונים, למעט ל .12.2.1

 לעיל; 

 הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;  .12.2.2

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; .12.2.3

 י או כופר שהוטל עליהם; קנס, קנס אזרחי, עיצום כספ .12.2.4

לחוק ניירות ערך או    ()א(1נד)א()52ליך אכיפה מנהלית למעט תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  ה .12.2.5

בשל הוצאות שהוציא בעל תפקיד בקשר עם הליך אכיפה מנהלית, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, 

 .ובכלל זה שכר טרחת עורך דין

דלעיל לא נועדו להגביל והן לא יפורשו כמגבילות באיזה אופן שהוא את השותף הכללי או    12  ףהוראות סעי .12.3

השותפות בקשר להשגת ביטוח ו/או בקשר למתן פטור או שיפוי בקשר לכל אדם שאיננו השותף הכללי או  

ן, יועץ נושא משרה בשותף הכללי או נושא משרה בשותפות לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, כל עובד, סוכ

או קבלן של השותף הכללי או השותפות שאיננו נושא משרה; ו/או בקשר לכל נושא משרה במידה שביטוח, 

 פטור ו/או שיפוי כאמור איננו אסור במפורש על פי הדין. 

 המוגבלהשותף  .13

השותף המוגבל לא ישתתף בשום צורה שהיא בניהול השותפות המוגבלת או עסקיה, ולא יעשה בשם השותפות   .13.1

 פעולות השותף המוגבל לא תחייבנה את השותפות המוגבלת. מוגבלת פעולה משפטית כלשהי.ה
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השותף המוגבל לא יהיה אחראי לחיובים של השותפות המוגבלת למעלה מן הסכומים שיכניס להון השותפות   .13.2

 כאמור לעיל.  ,המוגבלת

ותף הכללי וכלפי השותפות  פי הסכם זה כלפי הש- השותף המוגבל הוא הבעלים היחיד של הזכויות שלו על .13.3

המוגבלת, ושום דבר בהסכם זה, לרבות גם איזכור בהסכם השותפות המוגבלת של הוראות הסכם הנאמנות  

והתשקיף או דברים הטעונים אישור או הסכמה מאת המפקח בכתב ומראש, לא יתפרש כמקנה זכות למאן  

 לשותף בשותפות המוגבלת. פי הסכם זה או כהופך אותו- דהוא, פרט לשותף המוגבל עצמו, על
 העברת זכויות בשותפות   .14

כללי   .14.1 כשותף  מתפקידו  לפרוש  או  המוגבלת  בשותפות  זכויותיו  את  להעביר  רשאי  יהא  לא  הכללי  השותף 

בשותפות, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה של האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות ברוב מיוחד של 

ולות המשתתפים בהצבעה )למעט הנמנעים(, כאשר השותף הכללי אחוזים( מקרב קשמונים וחמישה  )  85%

 ובעלי ענין בשותף הכללי יהיו מנועים מלהשתתף בהצבעה באסיפה שתדון באותו נושא.   

השותף המוגבל הראשון לא יהא רשאי להעביר את זכויותיו כשותף מוגבל בשותפות.    –השותף המוגבל הראשון   .14.2

מובהר ספק  הסר  באמ  ,למען  אין  כלשהו  כי  באופן  למנוע  כדי  זה  קטן  בסעיף  הראשון  מור  המוגבל  השותף 

מלהעביר יחידות השתתפות המוחזקות על ידו והוא יהיה רשאי בכל עת להעביר ו/או למכור יחידות השתתפות  

 ידו לכל צד ג' שהוא. -המוחזקות על

ות שותף בשותפות שנעשתה כל מכירה, המחאה, העברה, שעבוד, משכון או ביצוע כל פעולה דומה אחרת בזכוי .14.3

זה תהא בטלה מעיקרה ולא יהא לה כל תוקף כלפי השותפות המוגבלת וכלפי השותפים    14בניגוד לאמור בסעיף  

האחרים, והשותפות לא תכיר בנעבר לצורך ביצוע חלוקת כספים בהתאם להוראות הסכם זה או לכל צורך  

 אחר ביחס לשיעור חלקם בהון השותפות המוגבלת.  

 יחידות השתתפות   העברת .15

או בנוסח רגיל ,  תועברנה על פי כתב העברה בנוסח שלהלן או ככל האפשר בקירוב לנוסח זה   השתתפות  יחידות .15.1

 :  המפקחידי -ומקובל או בכל נוסח אחר שיאושר על

מ מטה,  החתום  "-אני/אנו  )להלן:  ש"ח, המעביר_______________   __________ של  הסך  תמורת   )" 

לי   מ-על ששולם   ________________ "  -ידי  )להלן:  לנעבר הנעבר_________________  בזה  מעביר   )"

של    (__________ עד _________ )ועד בכלל(-מ  )הממוספרותערך נקוב,    ללא______ יחידות השתתפות  

יהם פי כל התנאים לפ-_______, להיות בידי הנעבר, מבצעי צוואתו, מנהלי עזבונו ומקבלי ההעברה ממנו על

 החזקתי אני באותן יחידות בסמוך לפני חתימת כתב זה.  

 פי התנאים האמורים לעיל.  -ואני/אנו, הנעבר מסכים בזה לקבל את היחידות האמורות, על 

 ולראיה באנו על החתום היום הזה ____ בחודש __________ שנת_____  

   _________________     _________________ 

 נעבר      מעביר    

 _________________     _________________ 

 עד לחתימה                עד לחתימה                   
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 כל ההוצאות הכרוכות בהעברת יחידות אם יהיו כאלה תשולמנה על ידי מבקש ההעברה.   .15.2

יוגש לשותפות בצירוף תעודת    הנעברכל כתב העברה כנ"ל ממולא כדין וחתום הן על ידי המעביר והן על ידי   .15.3

היחידות שהעברתן מתבקשת ולפי דרישת השותפות תהא מלווה גם בראיות מספיקות להנחת דעת השותפות 

 להוכחת זכות המעביר ליחידות שהעברתן מתבקשת.  

שלום ההוצאות כאמור לעיל, תגרום השותפות לכך שמקבל ההעברה יירשם  עם קבלת מסמכים וראיות כנ"ל ות .15.4

תוציא  והשותפות  מעבירן,  במקום  הנ"ל  ההעברה  בכתב  המפורטות  היחידות  כבעל  היחידות  בעלי  בפנקס 

 למקבל ההעברה תעודת יחידות חדשה על שמו במקום תעודות שהוחזרו על ידי המעביר הנ"ל.  

בזכות להירשם כבעל אותה יחידה    הנעברזה לא תזכה את    15קבועה בסעיף  העברת יחידה בדרך שונה מזו ה .15.5

 וכל העברה כנ"ל לא תוכר על ידי השותפות ולא תחייב אותו.  

כל מי שנעשה זכאי לתעודת יחידות עקב מות בעל יחידות או פשיטת רגל או פירוק או כינוס נכסים של בעל  .15.6

יהיה רשאי לה יחידות שייחידות  להמצאת אותן  רשם כבעל תעודת  וזאת בכפוף  יחידות,  בגין אותן  הוצאה 

 ראיות ומסמכים שידרשו מעת לעת על ידי השותפות ובכפיפות לאמור בכל דין.  

ייחשב המעביר והוא בלבד,   ,כל עוד מקבל ההעברה לא נרשם כבעל היחידה המועברת לו במרשם בעלי היחידות .15.7

 חידה. לבעל היחידה הנדונה וכבעל הזכות הבלעדית באותה י

מועבר חלק בלבד של יחידות הנכללות בתעודת יחידות אחת, יהיה המעביר זכאי עם רישום ההעברה לקבל אם   .15.8

הכוללות   תעודות  מספר  בקשתו,  לפי  או,  בבעלותו,  הנותרות  יחידות  אותן  כל  לגבי  שמו  על  יחידות  תעודת 

יחידות,   100חידות או כפולות של  י  100תעודות בגין יחידות מתוך היחידות הנותרות בבעלותו בכמויות של  

ותעודה אחת נוספת בגין יתרת היחידות שבבעלותו )אם תהיה( שכמותן שונה ממאה יחידות או כפולות של  

 מאה יחידות. 

 הכללית  האסיפה .16

 כינוס אסיפות כלליות  .16.1

השותפות לא תמסור הודעה על אסיפה כללית לבעלי יחידות השתתפות הרשומים במרשם מחזיקי  .16.1.1

לסעיף   בהתאם  כקבוע  אלא  השתתפות,  ואופן 65יחידות  ההודעה  תוכן  השותפויות.  לפקודת  לב 

 פרסומה יהיה בהתאם להוראות כל דין החל על השותפות באותה שעה. 

אם יהיה נוכח מנין חוקי וכל החלטה לא תתקבל אלא  אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא   .16.1.2

אם יהיה נוכח המנין החוקי בעת פתיחת האסיפה או בעת שהצביעו על ההחלטה. מנין חוקי יתהווה 

 ידי בא כוחם, שני בעלי יחידות השתתפות לפחות המחזיקים -בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על

בתוך   25%-ב בשותפות  ההשתתפות  מיחידות  לפתיחת   לפחות  שנקבע  המועד  מן  השעה  מחצית 

 האסיפה. 

דחה האסיפה יאם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, ת .16.1.3

או למועד אחר כפי שדירקטוריון השותף הכללי  ,  לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום

יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי יחידות ההשתתפות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה. אם  

באסיפה שנדחתה כאמור לעיל לא יימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע באסיפה, אזי  

הנדחית ובאסיפה  שהוא  משתתפים  מספר  בכל  האסיפה  נושאים   תתקיים  ורק  אך  לדיון  יעמדו 

פי דרישת -שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. על אף האמור לעיל, אם כונסה האסיפה על
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כט לפקודת השותפויות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם  65בעל יחידות השתתפות כאמור בסעיף  

בסעי כאמור  אסיפה  כינוס  לצורך  הדרוש  במספר  יחידות  בעלי  לפחות  בה  לפקודת  65ף  נכחו  כט 

 השותפויות.  

כיו"ר האסיפה יכהן יו"ר דירקטוריון השותף הכללי או אדם אחר שמינה הדירקטוריון למטרה זו.  .16.1.4

בהעדר יו"ר כאמור יבחרו בעלי יחידות השתתפות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח,  

ומה, יבחרו בעלי יחידות אחד מהם שיהיה יו"ר לאותה אסיפה. עזב יושב הראש את האסיפה לפני סי

 השתתפות הנוכחים באסיפה אחד מקרבם לכהן כיו"ר להמשך האסיפה. 

 ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.   .16.1.5

החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה בהצבעה במנין קולות. ההצבעה לפי מנין קולות תיערך באותו   .16.1.6

 ה יורה.  האסיפ אופן, באותו הזמן ובאותו המקום כפי שיו"ר

החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, אלא אם כן נקבע רוב  .16.1.7

 אחר בדין או בהסכם זה.  

הכרזת יו"ר האסיפה כי החלטה נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב מסוים, והערה שנרשמה  .16.1.8

 יה לכאורה לאמור בה. ידי יו"ר האסיפה תהיה רא-ין זה בפרוטוקול האסיפה שנחתם על יבענ

 הצבעת בעלי יחידות השתתפות  .16.2

באסיפות כלליות יהא לכל בעל יחידת השתתפות הזכאי להצביע קול אחד לכל יחידת השתתפות   .16.2.1

 שבבעלותו.  

תאגיד שהינו בעל יחידות השתתפות של השותפות רשאי להסמיך את מי שימצא למתאים להיות  .16.2.2

 ות. נציגו בכל אסיפה של מחזיקי יחידות השתתפ

ליחידת השתתפות   .16.2.3 תתקבל דעתו של הבעלים ששמו מופיע ראשון   -במקרה של בעלים משותפים 

ידי בא על  ידו באופן אישי או  על  יחידות השתתפות, הניתנת  ולא תתקבל  -במרשם מחזיקי  כוחו, 

 דעתם של יתר בעלי יחידות השתתפות המשותפים. 

נו קטין, רשאי להצביע באמצעות אפוטרופסו בעל יחידות שהוכרז פסול דין מכל סיבה שהיא או שהי .16.2.4

ידי בית משפט, וכל אפוטרופוס או -או כל אדם אחר הממלא תפקיד של אפוטרופוס כזה שנתמנה על

 ידי בא כח, או ככל שיורה בית המשפט. - אדם אחר כאמור רשאי להצביע על

שתתפות ולהצביע  בעל יחידות השתתפות יהא זכאי להשתתף באסיפות כלליות של מחזיקי יחידות ה .16.2.5

לא לפקודת השותפויות וכפוף 65ידי בא כוחו או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיף  -בהן, בעצמו או על 

'  להוראותיו או באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית לפי סימן ב

 יל.  ידי אדם שהורשה לכך כאמור לע-בחוק ניירות ערך, ובמקרה של תאגיד על 2לפרק ז

כוחו שהוסמכו לכך בכתב  -כח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי באי-כל כתב מינוי לבא .16.2.6

או אם הממנה הוא תאגיד ייחתם יפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים 

ותר אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. השותפות רשאית לו

על הדרישה לאישור עו"ד כאמור אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את  

על שייקבע  אחר  מקום  בכל  או  השותפות  של  הרשום  במשרד  יופקד  מינוי  כתב  כל  ידי  -התאגיד. 
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שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכח    24- הדירקטוריון לא פחות מ

 על יסוד אותו יפוי כח. להצביע  

בעל יחידות השתתפות לא יוכל להצביע באסיפה כללית אלא אם פרע את דרישות התשלום ואת כל   .16.2.7

 הכספים המגיעים ממנו באותו מועד בגין יחידותיו.  

יהיה בכל צורה שתבוא עליו ,  כל כתב מינוי לבא כח, בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת .16.2.8

 השותף הכללי.    הסכמת דירקטוריון

כח שנתמנה כדין תהיה בת תוקף חרף מותו של הממנה או הכרזתו כפסול דין או ביטול -הצבעת בא .16.2.9

כן הודעה   לפי העניין, אלא אם  יחידת השתתפות שבגינה הצביעו כאמור,  כתב המינוי או העברת 

יפה לפני בכתב על הפטירה, הביטול או ההעברה נתקבלה במשרדי השותפות או על ידי יו"ר האס

 ההצבעה באסיפה כללית.  

מינוי מיופה כח כאמור לעיל יכול שייעשה לגבי יחידות השתתפות כולן או מקצתן, הכל לפי שיקול  .16.2.10

 דעתו של מייפה הכח.  

 השותף הכללי  דירקטוריון  .17

לעיל ויעשה זאת באמצעות    11אמור בסעיף  ההשותף הכללי בלבד יהיה מוסמך לנהל את עסקי השותפות לפי   .17.1

 דירקטוריון השותף הכללי, אשר תהיינה לו הסמכויות בהתאם לפקודת השותפויות.  

 יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים בכפוף להוראות פקודת השותפויות.  השותף הכללי בדירקטוריון .17.2

וכיו"ב יהיו בהתאם להוראות   מינוי דירקטורים )למעט דירקטורים חיצוניים(, תקופת כהונתם וסיומה, שכרם .17.3

 תקנון השותף הכללי.  

 מנהל כללי   .18

דירקטוריון השותף הכללי ימנה מנהל כללי אחד או יותר לשותף הכללי ו/או לשותפות. למנהל/ים הכללי/ים תהיינה  

השותפויות.   פקודת  להוראות  בכפוף  השותפות,  ו/או  הכללי  השותף  עם  התקשרותו/ם  לתנאי  בהתאם  הסמכויות 

בכפוף  ,  קטוריון יהא רשאי לפטר את המנהל/ים הכללי/ים ולמנות אחר/ים במקומו/ם, בכל עת שימצא לנכוןהדיר

 לתנאי התקשרותו/ם עם השותף הכללי ו/או השותפות.  

 מבקר פנימי  .19

דירקטוריון השותף הכללי ימנה מבקר פנימי לשותפות בהתאם להוראות פקודת השותפויות. המבקר הפנימי  .19.1

 ימונה לפי הצעת ועדת הביקורת. הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה המנהל הכללי. 

 ביקורת המבקר הפנימי תיערך בענייני השותפות בלבד.   .19.2

הביקורת .19.3 ועדת  לאישור  יגיש  הפנימי  הביקורת    המבקר  וועדת  תקופתית,  או  שנתית  עבודה  לתוכנית  הצעה 

 תאשר אותה בשינויים הנראים לו. 

 רואה חשבון מבקר   .20
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רואה חשבון מבקר יתמנה באסיפה שנתית של מחזיקי יחידות השתתפות. האסיפה השנתית רשאית בהחלטתה  .20.1

ית שלאחר זו שבה מונה. על מינוי כאמור למנותו לתקופה שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השליש

רואה חשבון מבקר ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחר האסיפה בה מונה, אלא אם כן מונה  

 לתקופה ארוכה יותר כאמור לעיל. 

האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר לפי תום התקופה שנקבעה לכהונתו,  .20.2

 ת. בהתאם להוראות פקודת השותפויו

שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים שאינם פעולת ביקורת ייקבעו  .20.3

 בידי דירקטוריון השותף הכללי. 

לפקודת מינויו של רואה חשבון מבקר, הפסקת כהונתו, שכרו, סמכויותיו .20.4 יהיו בהתאם  ואחריותו  , חובותיו 

 השותפויות. 

 מפקחה .21

 .השותפויות פקודת הוראות פי על ותפקידים סמכויות יהיו לו אשר, מפקח תמנה המוגבלת השותפות
  מס ענייני .22

רשאית לפנות לקבלת הסדר מס מרשויות המס בישראל, על מנת להסדיר ,  השותפות )באמצעות השותף הכללי( .22.1

 "(.   הסדר המסאת אופן הדיווח, חבות המס ותשלום המס בגין פעילותה )"
יתקבל( מתשלומיה  .22.2 )אם  פי הסדר המס  על  דין או  כל  פי  על  השותפות תנכה כל סכום מס במקור כמתחייב 

 לשותפים, וסכום ניכוי המס כאמור יחשב כחלוקה על פי הוראות הסכם זה, לכל דבר ועניין. 
 ת המס. השותפות תגיש כל דוח שהיא מחויבת בהגשתו לפי כל דין ו/או לפי הסדר המס )אם יתקבל( לרשויו .22.3
השותפות תעביר לכל שותף כל מידע ומסמך שיידרש לשותף האמור לדעת השותף הכללי, באופן סביר, להכנת   .22.4

 דיווחים שהוא חייב בהם לרשויות מס.  
 המוגבלת  השותפותתקופת  .23

ותסתיים   מסוימת  לא  לתקופה  הוקמה  פירוקה  השותפות  זהעם  הסכם  הוראות  דין   ,לפי  פי  על  בהסכמת    ,או  או 

 ם. השותפי

 שינויים בהסכם השותפות המוגבלת .24

הסכמה בכתב של השותף הכללי ובאישור האסיפה הכללית של   על ידי  הסכם זה ניתן לשינוי, כולו או חלקו, .24.1

בעלי יחידות ההשתתפות בהחלטה מיוחדת, בכפוף להוראות כל דין, ובלבד שלא יהיה בשינוי כאמור משום 

בקשר להכנסת כספים נוספים להון השותפות  ,  הטלת חבות נוספת כלשהי על השותפים המוגבלים, ובכלל זה 

ל כל שותף מוגבל. החלטה שנתקבלה באסיפה כללית ברוב הדרוש לשינוי הסכם מעבר לסכום ההתחייבות ש

שותפות זה, המשנה הוראה מהוראותיו, תיחשב כהחלטה לשינוי הסכם שותפות זה, אף אם הדבר לא צוין 

 במפורש בהחלטה.  
בכפוף להוראות כל דין, תוקף השינויים בהסכם שותפות זה, יהא מעת קבלת ההחלטה על השינוי או ממועד  .24.2

 מאוחר יותר שנקבע בהחלטה. 
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אם תתקבל החלטה לשנות את הסכם השותפות המוגבלת כאמור בסעיף זה, השותף הכללי יכין תיקון להסכם   .24.3

על ההסכם כשותף   ויחתום  ידי השותף  המכיל את השינויים האמורים  על  ייחתם התיקון להסכם  וכן  כללי 

 המוגבל הראשון וההסכם החתום כאמור יהיה תקף ומחייב.  
 הסתלקות השותף הכללי מתפקידיו  .25

 השותף הכללי יסתלק מתפקידיו בקרות אחד המקרים הבאים: 

עם חברה בדבר פירוק השותף הכללי פרט לפירוק למטרות מיזוג    ,או תתקבל החלטה בת תוקף  ,ינתן צויאם   .25.1

 אחרת או ארגון מחדש של השותף הכללי. 

באופן שיקנה לכונס הנכסים שליטה על עסקי   ,או לחלק ניכר מנכסיו  ,אם יתמנה כונס נכסים לשותף הכללי .25.2

 השותף הכללי. 

 אם נעשה השותף הכללי נטול כושר דרך קבע למלא את המוטל עליו על פי הסכם זה.  .25.3

ידיו ימונה שותף אחר )שאינו שותף מוגבל( במקומו למילוי תפקידי השותף בכל מקרה שבו יסתלק השותף הכללי מתפק

הכללי על פי הסכם זה ובמידת הצורך יצורף לצורך זה שותף נוסף לשותפות כשותף כללי, אשר ישקיע בהון השותפות  

שווה   יהיה  בש  1%  -ל סכום אשר  וחלקו  עליו(  יסכימו  )או סכום אחר שהשותפים  ותפות מהון השותפות המוגבלת 

 המוגבלת לעניין הפסדים ורווחים יהיה כחלק השקעתו בהון השותפות המוגבלת. 

 פירוק .26

 השותפות המוגבלת תפורק בקרות אחד המקרים הבאים:  .26.1

 חודשים  6לעיל, ולא מונה תוך    25בהתאם להוראות סעיף    -אם השותף הכללי הסתלק מתפקידו   .26.1.1

 לאחר הסתלקותו שותף כללי אחר במקומו. 

אם השותפים הסכימו לפרק את השותפות והסכמה כאמור קיבלה אישור בעלי יחידות השתתפות  .26.1.2

 .מיחידות ההשתתפות הקיימות בהון השותפות באותה עת 75%ברוב של 

 לעסוק, במישרין או בעקיפין, במחקר ופיתוח. השותפות תחדל  ובבמקרה  .26.1.3

 פירוק השותפות ינתן על כך דו״ח מיידי. עם קבלת החלטה על

 השותפות המוגבלת לא תפורק עקב כך בלבד שארע אחד מן המקרים הבאים: .26.2

נטול כושר דרך    נעשהבמקרה בו השותף הכללי  ניתן צו לפירוק השותף הכללי או לכינוס נכסיו או   .26.2.1

השותף הכללי  ובמקרה כזה יסתלק    - קבע למלא את המוטל עליו על פי הסכם השותפות המוגבלת  

 . 26.3מתפקידיו ויחולו הוראות סעיף 

נטול כושר דרך    נעשהבמקרה בו השותף המוגבל  ניתן צו לפירוק השותף המוגבל או לכינוס נכסיו או   .26.2.2

קבע למלא את המוטל עליו על פי הסכם זה. בקרות אחד המקרים האמורים יבוא במקום השותף 

 המוגבל מי שזכאי ו/או מוסמך על פי דין לפעול בנכסי השותף המוגבל. 

ניהול הפירוק יתבצע על ידי מי שימונה על ידי בית המשפט לצורך זה ויכול שיהיה השותף הכללי )אם יורה על  .26.3

לעיל, ובמקרה כזה יתמנה    26.1.3  -ו  26.1.2כך בית המשפט( אלא אם כן אירע אחד המקרים הנזכרים בסעיפים  
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: אדם או גוף משפטי אחר למנהל הפירוק )השותף הכללי או האדם שיתמנה כאמור יקראו להלן בסעיף זה 

 (. "מנהל הפירוק"

הסמכויות והכוחות שיש לשותף הכללי והוא יהיה רשאי להמשיך  למנהל הפירוק כל  לצורך ניהול הפירוק יהיו   .26.4

 בניהול עסקי השותפות עד לסיום הפירוק. 

עם תחילת הפירוק ובסיומו יגרום מנהל הפירוק כי יערכו על ידי רואי החשבון של השותפות המוגבלת חשבונות  .26.5

 הפירוק וליום סיומו.התחייבויותיה ופעולותיה ליום תחילת  מתאימים על נכסי השותפות המוגבלת,

 נכסי השותפות המוגבלת ישמשו בידי מנהל הפירוק בדרך ובסדר שלהלן:  .26.6

 סילוק ההוצאות הכרוכות בפירוק עניני השותפות המוגבלת.  .26.6.1

 סילוק חובותיה של השותפות המוגבלת למי שאינם שותפים בה. .26.6.2

 סילוק חובותיה של השותפות המוגבלת לשותפים.  .26.6.3

השו .26.6.4 של  והנכסים  הכספים  וההוצאות יתרת  החובות  שיסולקו  לאחר  שיוותרו  המוגבלת  תפות 

האמורים או לאחר שמנהל הפירוק יפריש לצורך זה כספים ונכסים יחולקו בין השותפים באופן יחסי 

 לעיל.  8לסעיף לחלקו של כל שותף ברווחים, בהוצאות ובהפסדים של השותפות המוגבלת בהתאם 

 ות נשו  הוראות .27

 ישראל בלבד.   תופרשנותו יחולו דיני מדינעל הסכם זה  .27.1

 יפו. -אביב-הסכם זה יהיה בית המשפט המוסמך בתללבכל הקשור  הבלעדימקום השיפוט  .27.2

באמצעות הפקסימיליה או   רשום,, בדואר  מסירה ידניתהודעות על פי הסכם זה או בקשר אליו תימסרנה ב .27.3

האלקטרוני הדואר  שתימסבאמצעות  הודעות  של  מסירתן  תאריך  יום  ידנית  רנה  .  הודעה מסירתןיהיה   .

בפקסישת האלקטרונימסר  הדואר  באמצעות  או  אותה    ימיליה  יראו  שבת  או  חג  יום  שאינו  עסקים  ביום 

שהתקבל אישור קבלה של  , ובלבד  הפקסימיליה או ביום משלוח הדואר האלקטרוניגור  יכמתקבלת ביום ש

חשב כנמסרת בתום  ישלח בדואר רשום תיעה שתהוד  .הפקסימיליה או אישור מסירה של הדואר האלקטרוני

 שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר. 72

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 השותף הכללי

 בע"מ חברת ניהול אלמדה  :שם

 __________________ מורשה חתימה: 

 _______________ ת.ז. מורשה חתימה: 

                               ________________________ חתימה 

                                                                                   

 הראשון המוגבלף השות

 אלמדה נאמנויות בע"מ שם:
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 _______________ ת.ז. מורשה חתימה: 

                               חתימה ________________________ 
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 תמורת ההנפקה ויעודה   - 5פרק 
 תמורת ההנפקה  .5.1

פי תשקיף זה, בהנחה שמלוא האגדים המוצעים - התמורה הצפויה המיידית לשותפות מההצעה הראשונה על

-שקיף(, התשס״זותקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת ת   1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ״ח2() 1)א16יירכשו, בניכוי הוצאות הכרוכות בהנפקה, תפורט בהודעה המשלימה אשר השותפות תפרסם בהתאם לסעיף  2007 . 
 פי תשקיף המדף.  - נכון למועד זה לא מוצעים ניירות ערך כלשהם על .5.2

 ייעוד תמורת ההנפקה .5.3

- שינבעו לשותפות מההצעה הראשונה על  , בניכוי ההוצאות הכרוכות בהנפקה,כספי תמורת ההנפקה .5.3.1

 כדלהלן:  את השותפותי תשקיף זה, כפי שיפורטו בהודעה המשלימה, ישמשו פ

אשר ישמש להחזר הוצאות המייסדים בכל   דולר(,  356,500- )כ  ש"ח  מיליון  1.2  סך של עד .5.3.1.1

הקשור להקמת השותפות, מימון פעילותה והוצאות הכרוכות בביצוע ההנפקה. לפרטים  

 להסכם השותפות.  9.2.1יף ראו סע

של   .5.3.1.2 רכישת    1,000,000סך  לצורך  לשותפות  שהועמדה  הלוואה  להחזר  ישמש  דולר 

 להלן.  7.6.2.7. לפרטים ראו סעיף דההחזקות בטיילורמ

ישמשו .5.3.2 ההנפקה  תמורת  כספי  השוטפת  יתרת  השותפות  לפעילותה  ידי של  על  שיוחלט  כפי   ,

אשר יוחזקו בפרוייקטי מחקר ופיתוח  יצוע השקעות  בדירקטוריון השותף הכללי מעת לעת, לרבות ל

בהתאם למדיניות ההשקעה של השותפות, והכל נוספים, בידי השותפות לאחר ההנפקה ופרויקטים 

 לתשקיף זה.  7.3כמפורט בסעיף 

דירקטוריון ידי  -עד לשימוש בתמורת ההנפקה כאמור, יושקעו כספי תמורת ההנפקה, כפי שייקבע על .5.3.3

השותף הכללי מפעם לפעם, באופן שימצא כמתאים, ובלבד שההשקעות כאמור תיעשינה למטרת  

של הכספים ועל זמינותם של הכספים לצורך ביצוע מטרות  הדולרי  שמירה, ככל האפשר, על הערך  

של   הדולריהשותפות המוגבלת. לענין זה, ההשקעות הבאות תיחשבנה להשקעות השומרות על הערך  

מהסך    20%שיעור של עד    ידי המפקח:  -מינותם ו/או כל השקעה אחרת שתאושר עלהכספים ועל ז

באג״ח ממשלתי ו/או   80%האמור ינוהל באמצעות השקעות במניות הנסחרות בארץ ו/או בחו״ל, עד  

( בארץ ו/או בחו״ל  דולריים וצמודי דולר)באפיקים    A-באג״ח קונצרני בדירוג שלא יפחת מדירוג  

פיקדונות ב  מהכספים כאמור  10%דולריים וחלק שלא יעלה על  פיקדונות    דולר אוובפיקדונות צמודי  

בעלי   של תאגידים בשליטת  ערך  בניירות  ישקיע את הכספים כאמור  הכללי לא  שקליים. השותף 

 השליטה בשותף הכללי. מובהר, כי השקעה כאמור תיעשה למטרת שמירה, ככל האפשר, על הערך

  תם של הכספים לצורך ביצוע מטרות השותפות.של הכספים ועל זמינו הדולרי
 ביחס להנפקות שתבוצענה באמצעות דוחות הצעת מדף מכח תשקיף מדף זה ייעוד תמורת ההנפקה  

 .הרלוונטייפורט בדוח הצעת המדף 
 סכום מינימלי  .5.4
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ניירות   רישוםלצורך  פי תשקיף זה  - היענות מלאה לשתי הצעות ניירות ערך נפרדות עלהצורך בלפרטים בדבר  

 לעיל.  2.3בבורסה, ראו סעיף הערך המוצעים למסחר 
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 היבטי מס   - 6פרק 
 מיסוי שותפויות .6.1

״( קובע  פקודת מס הכנסהאו ״  "הפקודה")להלן:    1961-א")ד( לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ63סעיף  

כי שר האוצר רשאי לקבוע בצו סוגי שותפויות שיראו אותן לעניין הפקודה כחברה, וככל ששר האוצר עשה כן,  

את השותפות כאילו היא חברה לעניין הפקודה, וסכומים שהשותפות חילקה לשותפים יראו אותם  אזי יראו  

 כדיבידנד.
כפי שתוקן ביום   ״(הצו )להלן: ״  2017-צו מס הכנסה )סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה(, התשע״ז בהתאם ל

  שותפות ורכי מס )להלן: " נקבעו תנאים שעל פיהם שותפות מחקר ופיתוח תוכר כחברה לצ, 2020בפברואר    16

הוא מחקר או פיתוח כהגדרתם בחוק לעידוד כי עיסוקה של השותפות,    והתנאי העיקרי הינ  "(.ופיתוח  מחקר

השותפות עומדת בתנאים  , במישרין או בעקיפין.  1984-מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד 

, בהתאם להוראות הצו, משטר המס שיחול על השותפות הנ״ל. לפיכך, הוראות הצו יחולו על השותפות. על כן

והכנסותיה   מס  לצורכי  נישומה  אינה  כלל  בדרך  ששותפות  הגם  ועניין,  דבר  לכל  חברה  היא  כאילו  יהא 

 והוצאותיה מיוחסות לשותפים בה. 
 בהתאם, להבדיל משותפויות קיימות, אשר כל הכנסות השותפות והוצאותיה )למעט חלקו של השותף הכללי(

מיוחסות לשותפים המוגבלים לפי חלקם בהון השותפות, במקרה של ״השותפות״, ההוצאות וההכנסות של  

השותפות יתבררו בשותפות, והשותפות היא זו שתדווח על ההכנסה החייבת שלה ותישא במס חברות החל בגין  

 ורט להלן: ההכנסה החייבת שלה, כאילו היא הייתה חברה, לפי שיעורי המס החלים על חברה, כמפ
 שיעורי המס החלים על השותפות .6.1.1

)נכון    23%נכון לתאריך התשקיף, ההכנסה החייבת של חברה חייבת במס חברות בשיעור רגיל של  

 . מאחר שהשותפות נישומה כחברה היא תהא כפופה למס חברות בשיעור הנ״ל. (2020לשנת 

 מיסוי חלוקת דיבידנד  .6.1.2

ידי השותפות כאילו הם דיבידנד והם יהיו כפופים למס בידי -עלבהתאם לצו יראו רווחים שחולקו  

 מחזיקי היחידות כאילו קיבלו דיבידנד.

 הדיבידנד ימוסה בידי מחזיק היחידה בהתאם לזהותו, כמפורט להלן: 

( לפקודה(,  1ב׳)125)ס׳    25%ככלל, יחיד תושב ישראל חייב במס על דיבידנד בשיעור של   .6.1.2.1

בעקיפין, לבדו או    קרי, המחזיק, במישרין או  –  ת מהותי״למעט יחיד שהינו ״בעל מניו

חלוקת  במועד  – בחברה  2פחות באחד או יותר מאמצעי השליטהל 10%-, ב1יחד עם אחר 

 . 30%, אשר שיעור המס לגביו יהיה  והחודשים שקדמו ל  12  -או במועד כלשהו ב   הדיבידנד

לא   .6.1.2.2 כהגדרתה  ישראל  תושבת  בע״מ  חברה  שהינו  יחידה  בגין  מחזיק  נוסף  במס  יחוב 

 . א לפקודה64-ו 64, למעט חברה כאמור בסעיף )ב( לפקודה 126הדיבידנד והוא לא יכלל בהכנסה החייבת של מקבל הדיבידנד בהתאם להוראות סעיף  

 לפקודה.  88כהגדרת "אמצעי שליטה" בסעיף   2 לפקודה.   88כהגדרת "יחד עם אחר" בסעיף   1 
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של   .6.1.2.3 בשיעור  במס  חייב  יהיה  מהותי  מניות  בעל  שאינו  חוץ  תושב  בידי  .  25%דיבידנד 

דיבידנד בידי יחיד או חבר בני אדם תושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי, במועד קבלת  

ב כלשהו  במועד  או  של    12-הדיבידנד  בשיעור  ימוסה  לו,  והכל   30%החודשים שקדמו 

 ישראל.בכפוף לאמנות המס עליהן חתומה מדינת 

דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת יחויב במס בהתאם לשיעורי המס החלים על  .6.1.2.4

שאין לגופים אלה "החזקה  ( לפקודה יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור, ובלבד  2)9יחיד. קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף  

 כנסות כאמור לא הושגו מעסק שהם עוסקים בו.בתאגיד וכן שהה 3מהותית"

ומרווחים מסוימים(, התשס״ו  )ניכוי מריבית, מדיבידנד  -בהתאם לתקנות מס הכנסה  2005  ” במקור)להלן:  הניכוי  חלוקת  תקנות  בעת  במקור  מס  לנכות  חובה  קיימת   )”

בון דיבידנד כאמור למחזיקי היחידות. יצוין, כי מס שנוכה במקור מהווה מקדמה על חש

המס שחל על מקבל הדיבידנד. לפיכך, מחזיק יחידה שיקבל דיבידנד כאמור יידרש לדווח  

עליו במסגרת הדוח השנתי שלו, אך ככל ששיעור המס במקור שנוכה הינו בגובה המס 

לא יחול מס נוסף. בהתאם לתקנות הניכוי במקור, שיעור המס שיש לנכות    -החל עליו  

שב חוץ )יחיד וחבר בני אדם( בגין דיבידנד, לרבות בחלוקה במקור על דיבידנד ליחיד ולתו

לבעל מניות כאמור שהיה בעל מניות מהותי בתאגיד, במועד קבלת הדיבידנד או במועד  

ואשר מניותיו רשומות ומחזקות בחברת הרישומים,   החודשים שקדמו לו,  12- כלשהו ב

יות מהותי אשר מניותיו  . לגבי יחיד או תושב חוץ שהינו בעל מנ 25%יהיה בשיעור של  

אינן רשומות ואינן מוחזקות בחברת הרישומים ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד  

 . 30%כאמור בשיעור של 

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים  

יעור מס מוגבל על פי  מניכוי מס במקור לפי הדין. כמו כן, ככל שלגבי הדיבידנד נקבע ש

פי השיעור שנקבע גם אם מחזיק היחידה הינו חבר בני אדם  -דין, ינוכה מס במקור על

האמנה  להוראות  גם  בכפוף  יהיה  במקור  ניכוי  שיעור  חוץ  תושב  לגבי  ישראל.  תושב 

למניעת כפל מס שנכרתה בין מדינת ישראל למדינת תושבותו של המקבל וקבל אישור  

 ם מראש.מתאים מרשות המיסי

 הנפקה  הוצאות ניכוי .6.1.3

שוטפת ככלל .6.1.3.1 כהוצאה  בניכוי  מותרות  שאינן  הוניות  הוצאות  מהוות  הנפקה  הוצאות   ,

 לפקודה.   17בהתאם לסעיף 

  2018-פורסם חוק מס הכנסה )ניכוי הוצאות הנפקה( )הוראת שעה(, התשע"ח   2018בשנת   .6.1.3.2

זכאית לנכות הוצאות שהיו "( אשר על פיו חברה או שותפות תהיה  השעה  הוראת)להלן: "

לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל,  

 בשנה שבה בוצעה ההנפקה. 

 ( לפקודה. 2)9כהגדרת "החזקה מהותית" בסעיף   3 
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בבורסה   .6.1.3.3 שהונפקו  השתתפות  יחידות  ושל  מניות  של  הנפקה  על  חלה  השעה  הוראות 

 .   2020בדצמבר  31ועד ליום  1.1.2018-בבורסה החל מה

 במקור  מס ניכוי בדבר  מס להסדר בקשה .6.2

  לבעלי המס במקור    לניכוילקבלת הסדר    המסיםבקשה לרשות    2020ליוני    24- ביום ה  הגישה  השותפות .6.2.1

 "(להסדר הבקשה)להלן: " ההשתתפות יחידות

  המס  להסדר  באשר  התייחסות  המסים  מרשות  קיבלה  טרם  השותפות,  התשקיף  הגשת  למועד  נכון .6.2.2

 .  כאמור במקור מס לניכוי
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 תיאור עסקי השותפות   - 7 קפר

   כללי .7.1

עד למועד פרסום התשקיף   .2020במאי    27  בישראל ביום פי פקודת השותפות  - על  נרשמה  השותפות .7.1.1

 לא החלה השותפות בפעילות עסקית.  

תעסוק  .7.1.2 השותפות  בהתאם,  הבורסה.  בתקנון  זה  מונח  כהגדרת  מו"פ"  "שותפות  היא  השותפות 

בחוק  ב זה  מונח  כהגדרת  ופיתוח,  השקע  ,המו"פמחקר  מו"פ,    ותוהחזק  ותבאמצעות  בפרוייקטי 

מוחזקים, תאגידים  באמצעות  או  וה  מיבתחו  בעצמה  הרפואי,  המכשור  הדיגיטלית,  - הבריאות 

BioConvergence  נכון התקשרה  .  השותפות  התשקיף,  בתאגיד בהסכם  למועד  החזקות  לרכישת 

BioProtect Ltd.ובתאגיד  , הפעיל בתחום המכשור הרפואי ,TailorMed Medical Ltd. הפעיל בתחום ,

( הפיננסי"  הסכלפרטים    .('Financial Navigation'"הניווט  ולתיאור    מיבדבר   פעילות הרכישה 

אלה,  תאגיד סעיפיםים  בהתאמה7.6-ו  3.2  ראו  ב,  להשקיע  רשאית  השותפות  מחקר  פרוייקטי  . 

 להלן.   7.3שקעות המפורטת בסעיף הופיתוח נוספים בהתאם למדיניות ה

והן בעלות סיכון וסיכוי גבוה יחסית   ככלל, השקעות בתחום המחקר והפיתוח הן השקעות בסיכון  .7.1.3

 להשקעות אחרות. 

  או  השותפות  מטרת  קידום  לצורך  המועיליםאו  /ו  הדרושים  והכוחות  הסמכויות  כל  יהיו  לשותפות .7.1.4

 . בה הקשורים

   סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים .7.2

 בעולםו בישראל בבריאות מגמות .7.2.1

של האו"ם, מספר האנשים בעולם מעל גיל    ח)לפי דו"  האוכלוסייהמגמות עולמיות דוגמת הזדקנות  

בשילוב עליה במספר מחלות כרוניות,   (,20501עד לשנת    איש  מיליארד  .5491-צפוי להכפיל עצמי ל   65

, כמו  וההתקדמות הטכנולוגית האדירה משפיעים על תעשיית הבריאות   ,החיפוש אחר איכות חיים

 גם על תעשיות אחרות. 

עד במחלות אנו  מהטיפול  כחלק  חיים  באיכות  שקשור  מיטבי,  מענה  למתן  גובר  לצורך  היום  ים 

כרוניות, כאשר המערכת והמטופלים אינם מסתפקים רק בריפוי המחלה. הדרישה הינה למניעת 

 רפואי  לטיפול  הציפייהתופעות לוואי, ירידה באשפוזים חוזרים, וחזרה מהירה לפעילות שגרתית.  

 .הסיעודי  והטיפול  החולים  בתי,  המשפחה  רופאי   על  דופן  יוצאי  לעומסיםר כיום,  גורמת, כב  איכותי

לאור העלויות הגבוהות בתחום ביטוחי הבריאות, לצד תרעומת גוברת מצד הציבור, גובר הלחץ מצד 

להנגשה טובה  גם  כמו  החולים,  באוכלוסיית  עלויות הטיפול  להפחתת  והפוליטיקאים  הממשלות 

, ולבסוף, לא ניתן להתעלם מהצורך של האוכלוסיה בכל גיל,  ואיים לאוכלוסיהיותר של טיפולים רפ

 "(.wellnessבקידום אורח חיים בריא, שיפור פיזי ורגשי, מניעת מחלות ושלומות )"

 1          Report.pdf-https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019 

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Report.pdf
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ומניעת  לזיהוי  בטכנולוגיות  יותר  נרחב  שימוש  מאפשרת  הקלאסית  שהרפואה  לכך  מביא  זה  כל 

של ניבוי מחלות ורפואה מותאמת אישית הפכו להיות חלק   מודלים.  מחלות ולהקלה על סיבוכים

עובר מודל מתן השירות הרפואי  בנוסף,  בארץ ובחו"ל, ו  אינטגרלי במערכות הבריאות המתקדמות

 שבסיסה דיגיטלי.  משמעותית טרנספורמציה

עתק  עשוי לייצר הזדמנות להתקדמות רפואית משמעותית. המקורות לנתוני  שנצבר  המידע הרפואי  

"(Big Data  ,קליני מידע  וביניהם,  רבים,  הבריאות  בתחום  ממכשור מידע  "(  הנאסף  ומידע  גנטי 

יוביל לתובנות שיסייעו, בין היתר, לפיתוח טיפולים  שרפואי. ניתוח מידע זה בצורה מעמיקה, יתכן  

ת , לשיפור באיכו(ובמקרים מסוימים גם להצילם)אשר יש בידם כדי להאריך את חיי המטופלים  

  חיי המטופלים ולגילוי מוקדם של מחלות מסוימות בקרב המטופלים.

שימוש בנתוני עתק ה.  צפויה להשפיע על תחום הבריאות באופן משמעותימהפכת המידע  לסיכום,  

לזהות סיכונים עתידיים להתפרצות ו לשפר את שיטות הטיפול, להתאימן באופן אישי למטופל    עשוי

 .מחלה בפרט ובאוכלוסייה

 ובישראל  ת התפתחות הבריאות הדיגיטליים בעולםמגמו .7.2.2

ההתפתחות הטכנולוגית מצמיחה שווקים חדשים של רפואה מרחוק ופלטפורמות טיפול דיגיטליות 

את פני מודל הרפואה המסורתי. האימוץ של פתרונות בריאות דיגיטליים מתרחב בעולם  המשנות  

אחוז  כי  ( מראה  .McKinsey & Coושות' )שנערך על ידי מקינזי    מחקרוזוכה לשביעות רצון רבה.  

דיגיטליים  גבוה של מטופלים   נכונות מהנשאלים,    76%-וכבארה"ב התנסו בכלי בריאות  מביעים 

ניתן  . באמצעות פלטפורמות לטיפול מרחוק2להתנסות בפלטפורמות בריאות דיגיטליות חדשניות

ניתן  מרחוק  ליצור אינטראקציה בין ספק שירות רפואי לחולה מרוחק ובאמצעות מערכות ניטור  

 ביקור במרפאה בקהילה.  לחסוך וכך, בין היתר,  ואקג לערוך בדיקות שגרתיות דוגמת מדידת סוכר

 2015מהלך השנים    שונים  את התפתחות אימוץ כלי בריאות דיגיטליים בארה"ב  גרף המציגלהלן  

 :  2019ועד 

 

 2           McKinsey COVID-19 Consumer Survey, May 20, 2020, as presented in McKinsey & Co. report "Telehealth: A quarter-trillion-dollar post-COVID-19 reality?" 
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שימוש  מרחוק,  לרפואה  וידיאו  בטכנולוגית  שימוש  כוללים  דלעיל  בגרף  המוצגים  הבריאות  כלי 

קשר  יצור  בחיישנים, שימוש בכלים דיגיטלים לאיסוף נתונים ושימוש באפליקציות אונליין על מנת ל

 בטח, המרפאה, ניהול מחלה או התרופות.  עם המ

, אימוץ השימוש בכלי בריאות דיגיטליים מצד הצרכנים הולך 2015ככלל, ניתן לראות כי מאז שנת  

 וגובר, ובהתאם לכך, השוק מציע פלטפורמות מתקדמות יותר. 

הדיגיטלית הבריאות  בתחום  בעולם  המובילות  המדינות  לאחת  נחשבת  ישראל  התיקים   ;מדינת 

רבותה שנים  מזה  ממוחשבים  המטופלים  של  שהצטברו  רפואיים  הפרקטי  והניסיון  הרב  הידע   .

פועלות  ,2019שנת לנכון בישראל הובילו למגוון יוזמות, פתרונות מתקדמים וטכנולוגיות חדשניות. 

חברות בתחום הבריאות הדיגיטלית לצד חברות מכשור רפואי רבות שיש   400-בישראל למעלה מ

בפתרונות לגיל השלישי,   ,בין היתר  ,. היתרונות של ישראל באים לידי ביטוי 3ם דיגיטליים להן יישומי

בתחום הרפואה המותאמת אישית, בטכנולוגיות לגילוי מוקדם, חקר ופיתוח  לחולים כרוניים, במ

 . אשפוז ביתי ורפואה מרחוק

 הממשלה  אישרה  ,הדיגיטליתמובילה בתחום הרפואה  לאת ישראל  להפוך  , מתוך רצון  2018בשנת  

" תוכנית  צמיחה"  בריאותאת  כמנוע  "  דיגיטלית  למשרד  ,"(יםהפיילוט   תכנית)להלן:  המשותפת 

רה"מ ומשרדי הכלכלה והתעשייה, המשרד לשוויון חברתי, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד  

ם אושר מימון  במסגרת תכנית הפיילוטיהסייבר הלאומי.    המדע והטכנולוגיה, מל"ג ות"ת ומערך 

, בין ן ההפיילוטים  של תוכנית  ות  המטר.  לתקופה של חמש שנים 4מיליון ש"ח   900  -לפרויקטים של כ 

חברות   :היתר עם  וקשרים  הכנסות  שמניב  לאומי  למשאב  בישראל  הרפואי  המידע  את  להפוך 

ת  ולהפוך א  ;אפים בתחום; לאצור ידע ייחודי בתחום באקדמיה-בינלאומיות; לקדם את הסטארט

בתי החולים ואת ארגוני הבריאות לשותפים אטרקטיביים לכל פעילות כלכלית בתחום הבריאות  

 )בעיקר, בתי חולים( שיתופי פעולה בין ארגוני בריאות בישראלזאת, באמצעות קידום . הדיגיטלית

בישראל הבריאות  למערכת  החדשניים  הפתרונות  ולכניסת  וחוקרים,  חברות  יזמים,  כיום, .  לבין 

לאחר שנה מאז השקתה של תכנית הפיילוטים, קיימת אופטימיות רחבה כי התמיכה הממשלתית 

תקדם את התחום כפי שתמיכה ממשלתית קידמה את תחום הסייבר    הדיגיטלית  הבריאותבתחום  

 בישראל בעשור האחרון. 

כל  טרתמ של  היא  תוכניות  הן  התועלהאמורות  את  למצות  הכלכלית,  הצמיחה  את  ות להאיץ 

את   ולמנף  הדיגיטלית  הבריאות  בתחום  חדשניים  בפתרונות  הטמונות  והחברתיות  הכלכליות 

 .היתרונות היחסיים של ישראל בחדשנות הטכנולוגית, ברפואה ובמחקר

"( על חשיבותו לאקוסיסטם  ולציפיות הגדולות "(,  ecosystemהשקעות המדינה בתחום, מצביעות 

 שיש ביחס אליו.

הקורונה   מרץ(COVID-19)משבר  בחודשים  ישראל  במדינת  לשיאו  שהגיע  גרם 2020אפריל  -,   ,

עם  להיות בקשר מרחוק  לצוותים הרפואיים  לאפשר  על מנת  להגברת אימוץ טכנולוגיות בתחום 

בסכנת   אותם  להעמיד  מבלי  טיפול  להם  ולספק  וכו'(  סרטן  )לב,  אינדיקציות  של  במגוון  חולים 

 הידבקות בקורונה. 

 3    Israel’s Life Sciences Industry IATI Report 2019 4    https://www.gov.il/BlobFolder/pmopolicy/des3709_2018/he/digital290418.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/pmopolicy/des3709_2018/he/digital290418.pdf
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הקורונה הציב בקדמת הבמה את הבינה המלאכותית ואת הצורך בשימוש חכם משבר  יתרה מזאת,  

כל מערכות הבריאות בעולם, מי יותר ומי פחות, המגיפה השפיעה על  .  יםברמששל    מיטביבניהול  

להתחקות   ,נתוני הקורונה  חקירה ולמידה לעומק שלבינה מלאכותית איפשר  שימוש ב  .כולל בישראל

  .אחר הווירוס ולהיאבק בו

של  רחב  מגוון  עבור  לשיווק  אישור  מתן  זירזו  הרגולטורים  בישראל  וגם  באירופה  בארה"ב, 

- ה  לדוגמה:טכנולוגיות בתחום והגדירו הנחיות על מנת לאפשר לרשויות להתמודד עם המשבר,  

FDA    פיתח מנגנון אישור מזורז בשםEUA  5tion)(Emergency Use Authoriza   כדי לעזור למוצרים

יותר בהשוואה לתהליכי האישור הרגילים. כמו כן, העמידו מהיר  לא מאושרים להגיע לשוק באופן  

( טלמדיסין  טכנולוגיות  עבור  נרחב  ביטוחי  מרחוק  -  telemedicineכיסוי  ואבחון  מרחוק(   רפואה 

כ אושרו  חדשים   80-ובארה"ב  ביטוחיים  האימוץ   6קודים  את  לאפשר  מערכת  כדי  ע"י  שלהם 

 התמיכה  את  הגבירו  בעולם  ממשלות,  בנוסףהבריאות ולאפשר היתכנות של המודלים העסקיים.  

"ב אושרה תוכנית סיוע של בארהכך לדוגמה,    .מרחוק  לטיפול  טכנולוגיות  עבור  ומענקים  הכספית

 Public Health and Social Services Emergency Fundמיליארד דולר למערכת הבריאות בשם    127

(PHSSEF)  7מיליארד אירו לתמיכה במערכות בריאות מקומיות  3- ואילו האיחוד האירופי הקצה כ . 

 בבריאות דיגיטלית  השקעות .7.2.3

בוצעו    2011סכום ההשקעות בבריאות דיגיטלית נמצא בעליה מתמדת במשך כעשור, כאשר בשנת  

כ של  בהיקף  ב  1.1-השקעות  דולר  ובשנת  חברות    92-מיליארד  בסך    2019בארה"ב,  עליה  הייתה 

כאשר היקף ההשקעות בחציון    חברות בארה"ב  374- מיליארד דולר ב  7.4-ההשקעות להיקף של כ 

של   של    2020הראשון  המקבילה  התקופה  של  ההשקעות  היקף  את  היקפי 2019עקף  כן,  כמו   .

אף הונפקו או    ההשקעה עבור חברה בודדת צמח, וזאת מכיוון שהחברות בתחום התפתחו וחלקן

, כאשר  2020. המגמה נמשכת ביתר שאת גם בשנת  2019חברות נרכשו במהלך    112נרכשו. לדוגמה, 

מיליארד דולר  5.1-מיליארד דולר בתחום, לעומת כ 6.3הושקעו בעולם    2020הראשון בשנת בחציון 

 .9, 8בסכומי השקעות %24. נתון זה מייצג עליה של 2019המקביל בשנת בחציון שהושקעו 

 2011במהלך השנים    ושווייםמספר העסקאות בתחום הבריאות הדיגיטלית  המציג את  גרף  להלן  

 :  2019ועד 

 

 5 -threats/coronavirus-emerging-and-response/counterterrorism-and-preparedness-s://www.fda.gov/emergencyhttp 19-covid-2019-disease 6 Telehealth: A quarter-trillion-dollar post-COVID-19 reality? by McKinsey & Co             7 -emergency-billion-EU3-19-https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200408STO76808/covid care-health-national-for-support 8          Rock Health 2020 Midyear Digital Health Market Insights  9          Mercom Capital Group, H1 2020 Digital Health (Healthcare IT) Funding and M&A Report 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/counterterrorism-and-emerging-threats/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200408STO76808/covid-19-EU3-billion-emergency-support-for-national-health-care
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200408STO76808/covid-19-EU3-billion-emergency-support-for-national-health-care
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צפוי לצמוח בשנים ו  ,מיליארד דולר  188- כב  2019העולמי הוערך בשנת    שוק הבריאות הדיגיטלית

ולר בשנת מיליארד ד  390-בשנה, עד לשווי מוערך של יותר מ  16%הבאות בקצב מהיר של כמעט  

הינן   .420210 זו  ממגמה  שנהנות  לחברות  ודוגמאות  הלת'  הלת'ליוונגו  עוסקות  טלדוק  השתיים   .

' פיתחה מכשיר בקרה, שמודד  בפיתוח טכנולוגיות שונות ופתרונות לתעשיית הבריאות. ליוונגו הלת

ומנתח מדדי גוף שונים, ובהתאם מספק המלצות לשינוי התנהגות המטופל ולהתנהלות בריאה יותר. 

בעיקר בארה"ב, במגוון של אינדיקציות רפואיות כרוניות ,  שירותי טלרפואה  מספקת  טלדוק הלת'

וכלה בסרטן לב  כרוניות החל ממחלות  בוול  ולא  נסחרות  ביצועים  . שתי החברות  והציגו  סטריט 

האחרונות השנים  לאורך  אוגוסט    ,מרשימים  חודש  מיזוג 2020ובמהלך  על  אלה  חברות  הכריזו   ,

 .11מיליארד דולר 18המשקף שווי של מעל 

 עולם ישראל ובב רפואי במכשור מגמות .7.2.4

 האוכלוסייה המבוגרת, צמיחה כלכלית עולמית, אימוץ בשיעור  ידול  בשנים האחרונות, חלה מגמת ג 

מתעוררים  בשווקים  בריאות  לשירותי  בנגישות  עלייה  רפואי,  מכשור  בייצור  חדשות  טכנולוגיות 

סקטור המכשור -הפיתוחים שמתרחשים בסקטור הבריאות, ובייחוד בתת.  וגידול בהוצאות בריאות

בארה"ב לחברות  במיסוי  ההקלות  עם  בשילוב  ה  הרפואי,  ביטול  ,  Medical Device Tax-בצורת 

 .  למשקיעים שמעוניינים להיכנס לתחוםעבור יזמים כמו גם אידיאלי  יוצרים מצב

מיליארד    521-ולהגיע לשווי של כ   5.33%שוק המכשור הרפואי ממשיך לצמוח וצפוי לגדול בקצב של  

 .  202212דולר בשנת 

המציג  להלן   השנים  גרף  בין  הרפואי  המכשור  בתחום  ורכישות  במיזוגים  המגמות  ועד   2011את 

201913 : 

 10         Healthcare IT Market by Markets and Markets 11  behemoth/-health-digital-a-creating-merger-5b-18-strike-teladoc-https://medcitynews.com/2020/08/livongo 12        -Market-sDevice-Medical-release/2019/09/19/1918062/0/en/Global-https://www.globenewswire.com/news Analysis.html-Opportunity-Billion-521-A-2022-2019-Report 13 Lincoln Medical Device & Diagnostics Wrap Up, as of May 13, 2019        

https://medcitynews.com/2020/08/livongo-teladoc-strike-18-5b-merger-creating-a-digital-health-behemoth/
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/19/1918062/0/en/Global-Medical-Devices-Market-Report-2019-2022-A-521-Billion-Opportunity-Analysis.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/19/1918062/0/en/Global-Medical-Devices-Market-Report-2019-2022-A-521-Billion-Opportunity-Analysis.html
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השוק התאפיין בשורה של 'מגה ,  2016ועד לסוף    2014השנים  בין  לעיל, ניתן לראות כי  הגרף  על פי  

, בעסקה בשווי 2015מיזוגים', כאשר הבולטים שבהם היו מדטרוניק שהתמזגה עם קובידיאן בשנת  

סנט  43 עם  שהתמזגה  אבוט  דולר,  בשנת  -מיליארד  בשווי  2017ג'וד  בעסקה  דולר  מיליא  25,  רד 

מיליארד דולר. כתוצאה מכך,    24בעסקה בשווי    2017בשנת    CR Bardובקטון דיקנסון שרכשה את  

בעוד החברות הגדולות בשוק    ,פאון יחסי ברכישות של חברות צעירותק, חל  2018-ו  2017בשנים  

  פרמבחינת מסנרשמה כשנת שפל    2018  . על כן, שנתציה פנימית ובעיכול הרכישותרבאינטגהתמקדו  

בתחום והרכישות  והשקעות   ,2019  משנת  החל.  המיזוגים  רכישות  של  מחודשת  התעוררות  חלה 

 . בחברות מכשור רפואי

השגת  שלאחר  בשלבים  בעיקר  קורות  חדשניות  רפואי  מכשור  חברות  שרכישות  להבחין  ניתן 

 אישורים רגולטוריים, דבר שמצריך השקעות רבות בחברות עד להשגת אישורים אלו. 

שנת במוערך שיעמוד  מיליארד דולר,    426- בכ  2018שנת  המכשור הרפואי העולמי, שהוערך בשוק  

שוק הגדול ביותר  . ה145.4%מיליארד דולר, המשקפים עלייה שנתית ממוצעת של    613- על כ  2025

:  כגון  , שחקניות מרכזיות.  15בשנה  8.3%-ב  לצמוח  צפויאשר  ארה"ב,    הינובעולם למכשור רפואי  

מרחיבות את עסקיהן לשווקים מתעוררים   ,האמריקאיתמדטרוניק    י המכשור הרפואי ענקית שירות

. במקביל, סין והודו חוו התקדמות משמעותית הודות להקלות ברגולציה  והודו  סין  :למדינות כגון

השוק  את  להגדיל  שיסייע  מה  הרפואי,  והמכשור  התרופות  בתחום  פרטיות  בהשקעות  שמקורה 

  .באסיה פאסיפיק

        14 Fortune Business Insights, Medical Device Market, April 2019        15 Ibid. 
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באמצעות שילוב טכנולוגיות רובוטיות, פרוצדורות    תשוק המכשור הרפואי מתאפשרמגמת הגידול ב

)"פחות   ורפואה מדייקת   בטכנולוגיות אבחוןונתמכות  "( שתומכת  precision medicineחודרניות, 

 .  מתקדמות

ועד  2015במהלך השנים ההתפתחות הצפויה בגודל שוק המכשור הרפואי המציג את  גרףלהלן 

2025 : 

 

 השקעות במכשור רפואי  .7.2.5

בתחום המכשור   2019שנת  , סך ההשקעות של קרנות הון סיכון בSilicon Valley Bankעל פי נתוני  

. סך  מתוכו הושקע בחברות אמריקאיות דולר  מיליארד    4מיליארד דולר, כאשר    4.9הרפואי עמד על  

 .201916-ל  2017בין  43%ההשקעות הכולל בחברות מכשור רפואי עלה ב 

מגיעות   זה,  בתחום  נוספות  המושקעים  השקעות  גדולות כספים  בינלאומיות  חברות  ידי  על 

(Multinational Corporations  .הזנק בחברות  שנת  "(  בינלאומיות    20מתוך    16,  2016מאז  חברות 

מיליון   Resmed  17, השקיעה  2020, לדוגמא: בפברואר  17ת לפחות גדולות השקיעו בחברת הזנק אח

 .  Nyxoah דולר בחברת

 BioConvergence -מגמות בתחום ה .7.2.6

BioConvergence  (Convergence of Biology with Engineering  הינו בתחום תחום  (  ידע  המשלב 

ביולוגיה    (,AI, בינה מלאכותית )אלקטרוניקה  :תחומים או שיטות הנדסיות, כגון  יחד עםביולוגיה  ה

ננו  פיזיקה,  זה -חישובית,  בינתחומי  שילוב  מתקדמת.  גנטית  והנדסה  חומרים  מדע  טכנולוגיה, 

(Convergence of Biology with Engineering  לגל הטכנולוגי הבא של המאה כיום  נחשב   . 2118-ה ( 

לתת    BioConvergence-התעשיית   הבריאות  מנסה  מערכת  של  המשמעותיים  לאתגרים  מענה 

 ותעשיית הפארמה העולמית.   

        16 2020 Healthcare Investments & Exits Report, Silicon Valley Bank 17        investments/-healthcare-companies-device-https://www.cbinsights.com/research/medical 18         mit/-hockfield-susan-engineering-biology-https://informaconnect.com/convergence 

https://www.cbinsights.com/research/medical-device-companies-healthcare-investments/
https://informaconnect.com/convergence-biology-engineering-susan-hockfield-mit/
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פריצות דרך טכנולוגיות שהתרחשו בשנים האחרונות בתחומי ההנדסה והביולוגיה גרמו להיווצרות 

בעבר התאפשרו  שלא  ושילובים  כגון:חיבורים  בעלות   ,  הדרמטית  והירידה  הגנומית  המהפכה 

כדוגמת   (Big Dataנתוני עתק )  , לצד יכולות אנליטיות מתקדמות לניתוחDNA-ריצוף ה  ובמהירות

דרך   פריצות  קריספר(,  )דוגמת  הגנטית  העריכה  בתחום  חדשניות  טכנולוגיות  מלאכותית,  בינה 

טכנולוגיים בתרופות -בתחומי ההנדסה שקידמו את תחום הביולוגיה הסינתטית, שילוב חומרים ננו

דרך באקדמיה בתחומים רבים המשלבים גישה הנדסית בביולוגיה וגישה ביולוגית    ומחקרים פורצי

 .19בהנדסה

טכנולוגיה לעולם התוכנה וההנדסה על מנת  -להלן תרשים המראה כיצד ניתן לשלב בין עולם הביו

 : BioConvergence20-ליצור את תחום ה

 

לציין את התחומים   ניתן  לרפואה דיגיטליתבמרחב האפשרויות להשקעה בשילוב בין מכשור רפואי  

  הבאים:

טכנולוגיות חדשניות  ,  BioConvergence-(: בעידן הRegenerative Medicineנרטיבית )'רפואה רג •

את הטיפול באיברים פגועים. תחום זה יהיה מבוסס על טכנולוגיות   כוללות  בהנדסת רקמות  

תלת )  ממדיות-הדפסת  איברים 3D Tissues Bio Printingחדשניות  "לבנות"  שמאפשרות   )

דוגמה לכך הינה חברת    חומרים חדשים.-חדשים ברזולוציה של תאים בודדים ובשילוב של ננו 

Precise Bio, Inc. . 

ומתפתחת,  • חדישה  טכנולוגיה  היא  ביולוגית  חישה  ביולוגיים:  וסנסורים  דיאגנוסטיקה 

גית משתמשת במולקולות ביולוגיות, טכנולוגיה. החישה הביולו- טכנולוגיה עם ננו-המשלבת ביו

 19  convergence-https://innovationisrael.org.il/en/reportchapter/bio 20  convergence-https://innovationisrael.org.il/en/reportchapter/bio 

https://innovationisrael.org.il/en/reportchapter/bio-convergence
https://innovationisrael.org.il/en/reportchapter/bio-convergence
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נוגדנים, אנזימים וחומצות גרעין ובחיידקים כדי לגלות ולזהות חומרים ספציפיים שונים. :  כגון

לבין -הביו חיישן  בין  איחוי  נעשה  גנטית שבהן  ביולוגיות מהונדסות  סנסורים הם מולקולות 

 מערכת הדיווח. 

 : המשלבת הנדסה גנטית וטכנולוגיות מעולם הפיזיקה, כגוןגנטיקה: טכנולוגיה חדשנית  -אופטו •

האופטו מטרת  אופטיים.  בסיבים  ושימוש  אור  של  ומדויקים  מהירים  היא  -פולסים  גנטיקה 

 נוירונים במוח באמצעות אור. של הפעלה ספציפית ומדויקת של רשתות

  פארמה-לביו הההנדס  תחומי   בין  המשלבים  חדשניים  פתרונות  החלו בחיפוש אחרפארמה    חברות

,  GSK  הבריטית  התרופות  ענקית  ,כך, לדוגמה.  שונות  טכנולוגיה  חברות  עם  פעולה  שיתופי  יצירת  תוך

 בהשקעה  משותף  מיזם,  Verily Life Sciencesביחד עם חברת בת של גוגל בשם    2016הקימה בשנת  

. המיזם המשותף, הנקרא   21כרוניות   במחלות  לטיפול  אלקטרוניקה-הביו  בתחום  דולר  מיליון  715  של

Galvani BioElectronics  , גירוי  על  המתבססים  רפואיים  טיפולים של  מסחרי  וביישום  בפיתוח עוסק  

 . חשמלי עצבי

כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, הכולל בין היתר, תחזיות,    זה  7.2האמור בסעיף    המידע

ואינה  ודאית  אינה  התממשותם  שמידת  עתידים  לאירועים  המתייחס  אחר  ומידע  אומדנים  הערכות, 

בלבד. המידע הצופה פני עתיד עשוי שלא להתממש כולו או חלקו או להתממש באופן    שותפותבשליטתה של ה

מכפי של    שונה  בשליטתה  אינם  ואשר  מראש  להעריכם  ניתן  לא  אשר  מגורמים  שיושפע  יכול  או  שנצפה 

 ה וכן מהתפתחויות בסביב  שותפות, עקב שינוי באיזה מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות השותפותה

 .שותפותהכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על ה

 השותפות  של ההשקעות מדיניות .7.3

 : ידי דירקטוריון השותף הכללי- העיקריים של מדיניות ההשקעות, כפי שאומצה על להלן תמצית התנאים

)כהגדרת   תאגידי מחקר ו/או פיתוחרק ב  , במישרין ו/או בעקיפין,השותפות תהא רשאית להשקיע .7.3.1

ובלבד ,  BioConvergence-הבריאות הדיגיטלית, המכשור הרפואי, וה  מיבתחו  ("פהמו  חוקמונח זה ב

 שמתקיים אחד מבין התנאים הבאים: 

כל   בגין"(  רשות החדשנותלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן: " האישור הרשות    התקבל .7.3.1.1

 ;פיתוחאו /ו מחקר פרויקט הינו הפרויקט כילראשונה,  השותפות פרויקט בו תשקיע

ט השותפות בקשה לרשות החדשנות על מנת שזו תאשר כי הפרויקט הינו פרויק  הגישה

 שהוגשה ימים מיום    30מחקר ו/או פיתוח, והרשות לא הביעה עמדה לגבי הבקשה עד תום  

ו/או   מחקר  כפרויקט  הפרויקט  ייחשב  החדשנות,  שקבעה רשות  נהלים  פי  על  הבקשה 

על כך שהפרויקט הינו פרויקט מחקר    מיידיפיתוח, בתנאי שהשותפות הצהירה בדיווח  

 "פ. המו בחוק אלה מונחיםו/או פיתוח כהגדרת 

 "פ.המו חוק מטרות  את מקיימת ההשקעה כי  החדשנות רשות אישור התקבל .7.3.1.2

 21  https://www.galvani.bio/ 

https://www.galvani.bio/
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מנכסי השותפות על  40%לראשונה לא יעלה על   השותפות תשקיעפרויקט בודד בו בסכום ההשקעה  .7.3.2

 פי הדוחות הכספיים האחרונים שלה, הידועים במועד ההשקעה.

בעקיפין   בפרוייקטי  ההשקעות .7.3.3 או  השותפות,  ידי  על  במישרין,  להתבצע  עשויות  ופיתוח  מחקר 

בהון להיות  ועשויות  השותפות(,  בידי  המוחזקים  תאגידים  ב)באמצעות  המירים ,  אופציה  כתבי 

 SAFE - (Simple Agreement for Future Equity) .22מסוג  למניות והשקעות

עידוד השקעות   -  של רשות החדשנות  43מסלול הטבה מס'  ב   כמפורט  השותפות עשויה לבצע השקעות  .7.3.4

 .23של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע 

ככלל, תבצע   .המטרה  תאגידיבסבבי גיוס נוספים של  השותפות תהא רשאית לבצע השקעות המשך   .7.3.5

שלהם,   העסקי  והפוטנציאל  ההתפתחות  רמת  פי  על  המטרה  בתאגידי  המשך  השקעות  השותפות 

 וסביבת גיוסי ההון באותו זמן. 

בסבב שמוביל בסבב השקעה, או להשתתף  השותפות תהא רשאית לשקול נטילת פוזיציה מובילה   .7.3.6

כל השקעה בתאגיד מטרה   פרטיים.  קבוצת משקיעים  או  הון סיכון  כגון: קרן  גוף השקעה אחר, 

ידי   כל  לגופה  הכללינבחנת  הערכת   השותף  את  ובראשונה  בראש  הכוללים  שיקולים  בסיס  על 

השותפות את הפוטנציאל העסקי שטמון בתאגיד המטרה באותה נקודת זמן, מצב הגיוס בשותפות 

 גיוסי ההון באופן כללי.  ושוק

7.3.7. ( משותפות  השקעה  קבוצות  להקמת  לפעול  רשאית  תהא  מטרה,   (Syndicateהשותפות  בתאגידי 

פעולה שיתופי  ביצוע  אקדמאים  עם  לרבות  קבוצות חממות  ,  מוסדות  אסטרטגיים.  שותפים  או 

 השקעות אטרקטיביות. , ניהול אפקטיבי ויצירת תשתית לאיתור צוותים מוכשריםההשקעה יפעלו ל

בהתחשב .7.3.8 דעתה,  לשיקול  בהתאם  החזקותיה,  של  מימושים  לבצע  תשאף  השאר השותפות  בין   , 

בקרות אירוע מימוש, כהגדרת מונח זה בהסכם   .ובכדאיותו הכללית של המימוש  בבשלות ההשקעה

השותפות, השותפות תהא רשאית לבצע חלוקות, או לקבל כל החלטה ביחס להשקעות מחדש של 

 כספיים שהתקבלו כתמורה בגין אותו אירוע מימוש. ה

בהסכם תהא  השותפות   במפורש  הוגדרו  שלא  ופיתוח  במחקר  נוספות  השקעות  לבצע  רשאית 

, בהתאם למדיניות השקעות השותפות )קרי: ההשקעות בביופרוטקט בע"מ וטיילורמד מדיקל בע"מ(

שזו תקופה  במהלך  וזאת  הכללי,  השותף  דירקטוריון  באישור  תחל,  אשר  שנים  שלוש  במועד   ל 

השנים תהיה השותפות רשאית להחליט על   3בתום  .  הרישום למסחר לראשונה בבורסה של היחידות

הוגדרו,   שלא  נוספים  פרויקטים  בסעיף    בהחלטתביצוע  הקבועה  בדרך  הכללית  נא 65האסיפה 

 .שנים 3על ותוקפה יהיה לתקופה שלא תעלה , לפקודת השותפויות לעניין אישור הצעה פרטית

 
הינה השקעה בתאגיד מטרה שנעשית בכלי שמקנה זכות למניות עתידיות ללא צורך בקביעת שווי,    SAFEככלל, השקעה מסוג    22

שקע עתיד להיות מומר להחזקה בהון המניות של תאגיד המטרה בחלוף תקופה מוגדרת מראש בהסכם )בדרך  כאשר הסכום שהו
חודשים( ו/או בכפוף לסבב גיוס עתידי בתאגיד המטרה, בדרך כלל, תוך מתן הנחה על מחיר    24כלל, לתקופה שאינה עולה על  

שקיע אין זכות לקבלת החזר השקעתו, למעט במקרה של  אינה נושאת ריבית ולמ  SAFE-המניה שנקבע בסבב הגיוס. השקעה ב
, אשר במסגרתו תינתן הגנה של רשות  הידע עתירת  בתעשייה   מוסדיים   השקעה גופי  של הטבה זה מעניק הגנה על השקעות  מסלול   23 פירוק תאגיד המטרה.  

כהגדרת מונחים אלו במסלול  (החדשנות להשקעות של גופי השקעה מוסדיים ישראליים, המשקיעים בחברות הייטק ישראליות  
בשותפות    (.ההטבה פרויקט  הגדרת  לעניין  פיו  על  וההנחיות  הבורסה  גורע מהוראות תקנון  אינו  לעיל  למען הסר ספק, האמור 

 .ום פעילותה הינו מחקר ופיתוח ולעניין מגבלות ההשקעה של שותפות כאמורמוגבלת שתח
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כי  יודגש הכללי   התיאור,  השותף  דירקטוריון  ידי  על  שאומצה  כפי  ההשקעות,  מדיניות  תיאור  הינו  לעיל 

מהמדיניות האמורה,    לחרוג, לפי שיקול דעתו,  רשאי   יהיה  הכללי  השותף  דירקטוריון בסמוך למועד התשקיף.  

ממדיניות  חריגה  ההשתתפות.  יחידות  מחזיקי  של  האינטרסים  על  להגן  מטרה  מתוך  והכל  לשנותה,  או 

, ולאחר הכללי  השותף  דירקטוריון ו   הביקורת  ועדת  אישורבההשקעות ו/או שינוייה, כמפורט לעיל, תתקבל  

לאישור   תובא  ההשתתפות    האסיפהמכן  יחידות  מחזיקי  של   לפקודתנא  65  בסעיף  הנדרש  בברו הכללית 

 .  פרטית הצעה לעניין  השותפויות

לעיל בנוגע לאופן בו בכוונת השותפות לנהל את השקעותיה, הינו מידע צופה פני   המידעמובהר בזאת, כי  

עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ואינו וודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמים שאינם נמצאים בשליטתה של  

, המצב הפיננסי  המטרה  תאגידי  של  הפעילות  בתחומיתנודות    :להלן, כגון   7.14ט בסעיף  השותפות כמפור

בשווקים גלובליים, תחרות בתחום הון הסיכון, מגבלות על אפשרויות מימוש תאגידי המטרה, מקורות מימון  

 . להלן  7.14ומענקים והטבות ממשלתיות, והוא נתון, בין היתר, להשפעת גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 מדיניות חלוקת דיבידנד  .7.4

וריון השותף הכללי מדיניות דיבידנד לפיה תפעל השותפות לחלק בכל , אישר דירקט2020בספטמבר    29ביום  

  50%-ואילך, דיבידנד לבעלי יחידות ההשתתפות של השותפות בשיעור אשר לא יפחת מ  2021שנה, בגין שנת  

בסעיף   )כמשמעותם  שנה  באותה  השותפות  של  לחלוקה  הראויים  בהתאם    302מרווחיה  החברות(,  לחוק 

חרונים של השותפות הידועים במועד קבלת ההחלטה בדבר חלוקת דיבידנד כאמור,  לדוחותיה הכספיים הא

כאשר החלטה זו יכול שתהא בהתבסס על דוחות כספיים רבעוניים ו/או שנתיים, והכל בכפוף להוראות פקודת  

 השותפויות, ובכלל זה עמידה במבחני החלוקה. 

נוספות של    יצוין, כי חלוקת דיבידנד על ידי השותפות לבעלי יחידות ההשתתפות תהא כפופה להתחייבויות 

השותפות, ככל שתהיינה, מול תאגידים בנקאיים וגורמים מממנים נוספים כפי שתהיינה מעת לעת. נכון למועד 

 התשקיף, לשותפות אין מגבלות בקשר לחלוקת דיבידנד. 

טה ספציפית שתתקבל על ידי  יובהר, כי האמור לעיל הינו הצהרת מדיניות בלבד והחלוקה בפועל מותנית בהחל

דירקטוריון השותף הכללי בהתאם לכל דין. יישום מדיניות הדיבידנד כאמור הינו בכפוף להערכת דירקטוריון  

השותף הכללי בדבר יכולתה של השותפות, לעמוד, מעת לעת, בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות ובשים לב 

השותפות, יתרות המזומנים של השותפות, תוכניותיה ומצבה לתזרים המזומנים הצפוי של השותפות, פעילויות  

מעת לעת. כן, יישום מדיניות הדיבידנד הינו בכפוף להוראות כל דין לרבות מבחני החלוקה הקבועים בחוק 

 החברות. 

דירקטוריון השותף הכללי יהא רשאי, בכל עת, לשנות את מדיניות הדיבידנד כאמור לעיל או להחליט שלא  

דנד כלל. אין במדיניות כל התחייבות כלפי בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות ו/או צד ג' כלשהו לחלק דיבי

 לחלוקת דיבידנד, לרבות לעניין מועדי תשלום ו/או שיעורו. 

 הגדרת החזקה מהותית   .7.5

בשקלול היבטים כמותיים  ,  מהותית  חזקהכהתאגיד מטרה  בהחזקה  דירקטוריון השותף הכללי החליט לסווג  

 15%מהווה  השותפות בתאגיד המטרה  כאשר שווי החזקות    -ואיכותיים, כמפורט להלן: )א( היבטים כמותיים  

; )ב( היבטים איכותיים בדוחות הכספיים הרבעוניים או השנתיים של השותפותהשותפות  או יותר מסך נכסי  

, ו ב  השותפותהתחייבויות השקעה משמעותיות של  ר,  בחינת שיקולים איכותיים שונים, הכוללים, בין הית  –

מנקודת    ו בטווח הזמן הקצרהגלום בהשקעה ברווח  פוטנציאל  להשקעה וסיכונים וחשיפות משמעותיים בקשר  
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הדירקטוריון רשאי לשנות את הגדרת המהותיות מעת לעת, ובמקרה כאמור, יתן על  .  הנהלת השותפותמבט  

 ח התקופתי של השותפות, לפי העניין. כך גילוי בדו"ח הרבעוני או בדו

לאמור,   אינן  בהתאם  להלן,  זה, ההשקעות בתאגידי המטרה, כמפורט  פי תשקיף  על  הגיוס  השלמת  בהנחת 

 . צפויות להיות מהותיות

 השותפות השקעות  .7.6

שעתידים לעבור להחזקת השותפות בכפוף לביצוע ההנפקה על    מטרהה  יתאגיד  של  תמציתי  תיאור  יובא  הלןל

 פרויקט  הינו  להלן  המטרה  מתאגידי  אחת  כל  כי  2020באוגוסט    3ביום    אישרההחדשנות    רשות  .תשקיף זהפי  

על הגדרת "פרויקט" בהתאם לסעיף  לפיכך, כל אחד מתאגידי המטרה שיבואו להלן עונה    . פיתוחאו  /ו  מחקר

 .חלק השני לתקנון הבורסהבבפרק י"ז ג 8

  חברות,  וןכסי  הוןקרנות  כגון:  )  מובילים  משקיעים  עם  פעולה  בשיתוף או  /ו  עצמאיתלהתבצע    עשויות  השקעותה

 "ב.וכיו ( הרלוונטי בתחום מובילות

 "( ביופרוטקט)להלן: " .Bioprotect Ltd -ביופרוטקט בע"מ  .7.6.1

 טכנולוגיה/מוצרים .7.6.1.1

, העוסקת 2004בספטמבר    22ביופרוטקט היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל בתאריך  

והפ  שיווק  בלון  בפיתוח,  לייצור  טכנולוגיות  של  מתכלה (  ProSpace)צה  מחומר  העשוי 

 הניתן להחדרה לתוך הגוף, לצורך הפרדת רקמות. 

  ( תחת הדמיה. ביופרוטקט minimally invasiveהחדרת הבלון נעשית בפעולה פולשנית )

הטכנולוגית   הפלטפורמה  בסיס  על  שונים  לשווקים  הפונים  מוצרים  מספר  מפתחת 

האמורה שבבעלותה. המוצר הראשון של ביופרוטקט מיועד לתחום האונקולוגי על מנת 

להגן על רקמות בריאות מפני נזקי קרינה בהקרנות המתבצעות כחלק מההתמודדות עם 

. למועד הדוח, פעילותה היחידה של  מחלת הסרטן, ובראש ובראשונה, סרטן הערמונית

 ביופרוטקט הינה בתחום האונקולוגי. 

 יזמים  .7.6.1.2

 Chief Technology-מייסדי ביופרוטקט הם מר שאול שוחט, מהנדס כימיה, המכהן כ

Officer    לכימיה המחלקה  )מנהל  דומב  אבי  ופרופ'  פז,  אדריאן  ד"ר  בביופרוטקט, 

 תרופתית בבית הספר לרוקחות הדסה עין כרם(.

 לב ש .7.6.1.3

. ביופרוטקט ביצעה מספר  FDAביופרוטקט נמצאת בשלב הניסוי הקליני לקבלת אישור 

ה אישור  בקבלת  שתמכו  קליניים  אשר    CE-ניסויים  באירופה,  המוצר  עיקרי לשיווק 

   להלן: תוצאותיהם יפורטו
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הטיפול התבצע בשבעה    - 24( 2007/2008)   ישראל,  איכילוב  החולים  בבית  פיילוטניסוי   -

וצאות  ת.  דק את יעילות ובטיחות תהליך הפרוצדורה של החדרת הבלוןם ובמטופלי

הצלחה,   על  מצביעות  שבוצע  שהניסוי  לכל  החדרה    המטופליםבעת  כאשר  בוצעה 

על ירידה בעוצמת הקרינה    מדווח  החוקרמוצלחת והשתלה במיקום נכון של הבלון.  

  שתי   ודווח  של המוצר,  תוצאות הבטיחות  מבחינתבאיברים הסמוכים לערמונית.  

קרע קטן באזור ההחדרה  . הראשונה, של  תופעות לוואי בלבד במהלך הפרוצדורה

  המוצר   את, בהמשך פיתוח המוצר,  עדכנה החברה.  עצירת שתן השנייה,של הבלון, ו

  .אלופחית בתופעות על מנת לה ההחדרה נוהלאת ו

מרכזי - רב  שבוצעניסוי  ומדינות  ב  מרכזיםב  ,  גרמניה  איטליה,  בשלושה  ישראל, 

  חולי   27הניסוי כלל    - 25( 2009/2010)  (מדינת וירג'יניהביניהם, בארה"ב )זים בכרמ

בנפח   67%. בחולים אלו נמדדה ירידה של  של הבלון  השתלהסרטן הערמונית, שעברו  

,  קרינה(של    מנת הספיגה  )יחידות מדידה של   Gy70הרקטום שקיבל קרינה של  

תוצאות  מבחינת  .  לערמונית  קרינה  בזמן  הרקטום  על  טובה  הגנהדבר המצביע על  

דווחו  של  בטיחות  ה לוואי בלבד, במהלך  שלוש  המצור,  . חודשי המעקב  6תופעות 

 ללא צורך באשפוז. תופעות אלו חלפו  

החלה    2011משנת  לשיווק המוצר באירופה.    CE, לביופרוטקט אישור  2010החל משנת  

הפצה של הבלון באירופה למספר מצומצם של מרכזים מובילים, בעיקר לצורך מחקר 

לאחר קבלת אישור   מרקט.  פוסט  נתונים   Investigational Device Exemptionואיסוף 

("IDE")  מה-FDA החלה ביופרוטקט בניסוי קליני, רב מרכזי, העתיד להסתיים במחצית ,

של   יכלול    2021הראשונה  בארה"ב 26חולים   222ואשר  במרכזים  מתבצע  הניסוי   .

(. הניסוי  ProSpaceובאירופה, ומטרתו לבחון את יעילות ובטיחות הבלון של ביופרוטקט  )

ולים שלהם הוחדר הבלון, לקבוצה של חולים סמיות, ומשווה בין קבוצה של ח-חדהינו  

 להם לא הוחדר הבלון. 

 קניין רוחני  .7.6.1.4

נכון למועד התשקיף, קיבלה ביופרוטקט אישורים לחלק מהפטנטים שלה, וחלק אחר 

 נמצא בתהליכי בחינה. 

 מספר פטנטים רשומים מהותיים, אשר יתוארו בתמצית להלן:  לביופרוטקט

 24 9/fulltext-3016(13)01617-https://www.redjournal.org/article/S0360  25  5/fulltext-30161830891-https://www.redjournal.org/article/S0360  26  ide-fda-following-study-clinical-center-multi-international-launches-https://bioprotect.com/events/bioprotect 

 הפטנט של  צפוי פקיעה מועד אישור הפטנט ,   מועד בפטנט הזכויות  תיאור הפטנט  מספר
 

  בהן מדינות

  אושר

 הפטנט

 העוסק בשיטת ייצור של שתל בצורת בלון העשוי מחומרים מתכלים ומיוצר במקשה אחת. פטנט

https://www.redjournal.org/article/S0360-3016(13)01617-9/fulltext
https://www.redjournal.org/article/S0360-30161830891-5/fulltext
https://bioprotect.com/events/bioprotect-launches-international-multi-center-clinical-study-following-fda-ide
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  ישיון יש ר  לביופרוטקט.  (Stryker)  סטרייקרעל ידי חברת   2019  בשנת   נרכשה אשר  ,  ביופרוטקט  של   spin offחברת    הייתה "מ  בע  ספייס  אורתו  *

 .  musculoskeletal  –שריר \תחום, למעט לתחום השלד לכל לשימושלא מוגבל בפטנטים אלו  שימושל בלעדי

על הסכם מייסדים, במסגרתו, וכחלק מתכנית החממות    ביופרוטקטחתמה    2004בשנת  

מענק מהמדען הראשי, וכן  , 2007, בשנת חברה הטכנולוגיות של המדען הראשי, קיבלה ה

ונצ'רס שותפות מוגבלת. בתמורה לקבלת  מימון משלים מהחממה הטכנולוגית קסניה 

, וכן אופציות למניות Aהמענק והמימון המשלים הנפיקה החברה לחממה מניות בכורה  

 .Aבכורה 

"  ביופרוטקט,  2013בשנת   )להלן:  בישראל  רפואי  מרכז  עם  הסכם  על  המרכז חתמה 

מרכז הרפואי תמלוגים בסך לשילמה  ביופרוטקטבהתאמה(, לפיו  ," ההסכם" ו"הרפואי

דולר בסמיכות למועד החתימה על ההסכם, וכן התחייבה, בין היתר,   183,333כולל של  

 לשלם למרכז הרפואי תמלוגים כדלהלן: 

 ממכירות נטו.  2% (א)

 מתשלומים בגין רישיונות.  7% (ב)

 מבנה השוק ומתחרים מהותיים .7.6.1.5

חולים בסרטן ערמונית )שהוא    400,000-, כל שנה עוברים בעולם כ השותפותלמיטב ידיעת  

  המוערך   , גודל השוקמכך  כתוצאה.  מסוגי הסרטן הנפוצים בקרב גברים( טיפולי הקרנה

עוסקת בו  התחום  כ  של  הינו  ארה  750-ביופרוטקט  דולר  ידיעת 27"ב מיליון  למיטב   .

השותפות, השוק להגנה בפני קרינה מתרכז היום, ברובו, בהשגת דיוק מירבי, תלת מימדי  

של תכנון וביצוע ההקרנה באמצעות מכשור משוכלל ויקר ביותר המסופק על ידי חברות 

ציוד רפואי בינלאומיות, על מנת למנוע נזק לרקמות סמוכות. בנוסף לעלות הציוד, טיפולי 

נה כרוכים בהוצאות רבות למערכת הבריאות, אותן אמור המוצר של ביופרוטקט  ההקר

 27  -augmenix-developer-spacer-cancer-prostate-acquires-scientific-.fiercebiotech.com/medtech/bostonttps://wwwH 600m-for  

180270 8221442 CN102499729 
9314944 CN105147342 בע"מ ספייס  אורתו  בבעלות * 

   ביופרוטקט  בבעלות
 * בע"מ ספייס  אורתו  בבעלות
   ביופרוטקט  בבעלות
 * בע"מ ספייס  אורתו  בבעלות

   2005 ביוני הוגש
 2005 ביוני הוגש
   2005ביוני  הוגש
 2005 ביוני הוגש
   2005ביוני  הוגש

 2025 ביוני פקיעה
   2028 יוניב  פקיעה
 2025 ביוני פקיעה
 2025 ביוני פקיעה
 2025 ביוני פקיעה

   ישראל
 "ב  ארה
   סין 

 "ב ארה
   סין 

על    \במכשיר להפרדת רקמות, בעזרת בלון המסוגל להתנפח  העוסק  פטנט וע"י כך להפריד רקמות, תוך הגנה  להתרחב 

 CN101048106 EP1763320B8 JP4880593 EP1763320 רקמה אחת, מטיפול שמבוצע לרקמה האחרת. 

 ביופרוטקט   בבעלות
 ביופרוטקט   בבעלות
 ביופרוטקט   בבעלות
 ביופרוטקט   בבעלות

 2005 ביוני הוגש
 2005 ביוני הוגש
 2005 ביוני הוגש
 2005 ביוני הוגש

 2025 ביוני פקיעה
 2025 ביוני פקיעה
 2025 ביוני פקיעה
 2025 ביוני פקיעה

 סין 
 אירופה 

   יפן
 אירופה 

 "ב ארה   2028פקיעה במאי   2008 במאי הוגש ביופרוטקט   בבעלות 8480647 אקטיב לתוך רקמה ע"י שימוש בבלון.-במכשיר המשמש כמוליך להובלת חומר ביו העוסק פטנט

 "ב  ארה 2033פקיעה בינואר     2012ביולי  הוגש   ביופרוטקט  בבעלות 10201325 בשיטות להפרדה מבוקרת בין רקמות בעזרת בלון ומוליך המונע מיגרציה של הבלון במהלך השתלתו.  קהעוספטנט 

https://www.fiercebiotech.com/medtech/boston-scientific-acquires-prostate-cancer-spacer-developer-augmenix-for-600m
https://www.fiercebiotech.com/medtech/boston-scientific-acquires-prostate-cancer-spacer-developer-augmenix-for-600m
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להפחית עקב הפחתת מספר ההקרנות והגדלת יעילותן, וכן לגרום להפחתה משמעותית 

 בשכיחות של סיבוכים שנגרמים מנזקי הקרינה, הגם שאין לכך ודאות.  

האמריקנית.   Augmenixלמיטב ידיעת השותפות, קיים מוצר מתחרה בשוק של חברת  

החברה משווקת ג'ל שמוזרק בסמוך לערמונית במטרה להרחיק ממנה איברים סמוכים  

 ובכך למזער את הפגיעה בהם.  

, למוצר של ביופרוטקט מספר יתרונות קליניים וטכניים בולטים השותפותלמיטב ידיעת  

ו מאפשר על המוצר המתחרה: בניגוד לשימוש בבלון של ביופרוטקט, השימוש בג'ל אינ

שינוי מיקום לאחר החדרתו; הבלון של ביופרוטקט מאפשר ניפוח, הוצאת נוזל, וניפוח 

מחדש, ולכן מאפשר לרופא מיקום מדויק.  המוצר מאפשר בקרה אופטימלית על המרווח  

 הדרוש בין האיברים.

נכנס לתוקף בארה"ב קוד שיפוי שמעניק לפרוצדורה האמורה שיפוי    2018בתחילת שנת  

בנוסף, בגרמניה, באוסטריה ובאוסטרליה הפרוצדורה נכנסת בהדרגה לכיסוי של    נרחב.

ה  המליץ  בבריטניה  כן  כמו  הציבורי.  הרפואי  ובג'ל     NICE  -הביטוח  בבלון  שימוש  על 

 .28כפרוצדורה מומלצת 

 רגולציה .7.6.1.6

אישורים   לקבל  ביופרוטקט  נדרשת  רפואיים,  לצרכים  המשמש  המוצר,  שיווק  לצורך 

,  CEק מכשור רפואי )בהתאם למקום השיווק המיועד(, כגון: אישורי  מתאימים לשיוו

לעיל,    7.6.1.3כאמור בסעיף  ואמ"ר, הכפופים לעריכת ניסוים.    FDA-אישורים מטעם ה

 . 2010בשנת  CE-ביופרוטקט קיבלה אישור ה

 להלן.  7.9.4לפרטים נוספים ראו סעיף  

 השקעות  .7.6.1.7

ות בנאמנות בין ביופרוטקט לבין "אייל  נחתם הסכם לרכישת מני  2019בדצמבר    19ביום  

" )להלן:  בע"מ"  נאמנים  חברתהנאמן שנהב  מכספי  הנאמן,  רכש  לפיו   ,)" Opale 

Investment Holdings Ltd.  " :(, מניות בחברת ביופרוטקט בתמורה לסך  המשקיע)להלן"

דולר.    3,000של   לצורך העברת אלפי  לפרטים בדבר התקשרות השותפות עם המשקיע 

בשותפות  ערך  ניירות  של  למשקיע  הקצאה  כנגד  לשותפות  בביופרוטקט  ההחזקות 

הכללי על  ,ובשותף  ההנפקה  להשלמת  בכפוף  ניירות  - וזאת  רישום  ולפני  זה  תשקיף  פי 

 . לעיל 3.2.1ראו סעיף  ,הערך של השותפות למסחר בבורסה

הנאמן בחברת ביופרוטקט על ידי השותפות, צפויה השותפות להחזיק  עם רכישת מניות  

מניות    7.53%-בכ כל  המרת  בהנחת  התשקיף,  במועד  ביופרוטקט  של  המונפק  מהונה 

 28  https://www.nice.org.uk/guidance/IPG590 
 

https://www.nice.org.uk/guidance/IPG590
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"( רגילות  למניות  ובכas convertedהבכורה  ד'  12.72%-"(,  בכורה  מניות  של    1-מכלל 

 ביופרוטקט .  

בב גיוס, שבמסגרתו גייסה ביופרוטקט ביופרוטקט ס, השלימה  2020בספטמבר    14ביום  

מיליון דולר יועבר לביופרוטקט עד תום שנת    1.5-מיליון דולר )מתוכם כ  25סך כולל של  

חברת מכשור רפואי בינלאומית מהגדולות בסיבוב האמור נמנית    םעל המשקיעי (.  2020

 בעולם. 

בארה"ב )ניסוי   מעריכה שהגיוס הנוכחי יאפשר לה לסיים את הניסוי הקליני  ביופרוטקט

ו  FDA(, ולקבל אישור  IDE  -ה . לפרטים נוספים אודות הניסוי  מכירה בארה"בלשיווק 

 לעיל.  7.6.1.3הקליני הנוכחי בארה"ב, ראו סעיף 

. ד"ר אירית  שותפות תהא זכאית למנות חבר דירקטוריון אחד לדירקטוריון ביופרוטקטה

דירקטוריון  כיו"ר  מונתה  השותפות,  של  הכללי  השותף  כמנכ"ל  המכהנת  יניב, 

 ביופרוטקט.

 "( טיילורמד)להלן: " .Tailormed Medical Ltd -טיילורמד מדיקל בע"מ  .7.6.2

 טכנולוגיה/מוצרים .7.6.2.1

, העוסקת 2016בנובמבר    23טיילורמד היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל בתאריך  

מכירה של טכנולוגיות למציאת פתרונות מימון חלופיים במטרה להקטין  בפיתוח, שיווק ו

הבריאות   בתחום  פיננסית"   "רעילות  ולמנוע  בארה"ב  חולים  של  הכלכלי  הנטל  את 

 בארה"ב.

פתרון   פיתחה  ספקי   SaaS29טיילורמד  של  הפיננסים  הביצועים  את  לשפר  שתכליתו 

"ניווט   תכנת  באמצעות  טיפול(,  ומרכזי  חולים  בתי  )כגון:  הבריאות  בתחומי  שירותים 

פיננסי", המנתח באופן אוטומטי את תוכניות הביטוח/מימון של מטופל ביחס לטיפול  

הה הזדמנויות רפואי מסוים ביחס לתוכניות אחרות הקיימות בשוק עבור אותו טיפול ומז

 לחיסכון בעלויות עבור המטופל.

בעשרות   פיננסי  ניתוח  לבצע  מאפשר  טיילורמד  של  הפתרון  התשקיף,  למועד  נכון 

 אינדיקציות טיפוליות )לרבות סרטן, לב, כליות, סכרת וכיו"ב(. 

הצורך בפתרון של טיילורמד נובע מכך שבארה"ב ספק שירותי הבריאות הוא הגוף שגובה 

תשלומי   אינו  את  שהמטופל  ככל  בחוב האבוד  ונושא  מהמטופל,  העצמית  ההשתתפות 

בריאות   שירותי  לספקי  מוצע  הפתרון  כאמור.  העצמית  ההשתתפות  בתשלום  עומד 

 בארה"ב במטרה לצמצם את רמות החוב האבוד כאמור.    

בארה"ב קיימות אופציות למימון חלופי עבור חולים שאינם עומדים בתשלומים, כגון:  

מהמקרים    תוכניות בחלק  ממשלתיות.  ותוכניות  עמותות  פארמה,  חברות  של  נגישות 

את   יותר  טובה  בצורה  המכסה  אחרת  ביטוח  לתוכנית  לעבור  אפשרות  ישנה  לחולים 

 
29  'Software as a Service' הינה תוכנה שזמינה למשתמש באתר הספק. , ובעברית, 'תוכנה כשירות ' 
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הינו   הקושי  זאת,  עם  הרפואי.  לעברו  קשר  ללא  החולה  של  הרפואי  במצבו  הטיפול 

רך לעקוב אחריהן. כמו שתוכניות המימון השונות נפתחות ונסגרות ללא הרף וקיים צו

שונות, דבר המקשה למצוא את התוכנית האופטימלית  ישנן אלפי תוכניות ביטוח  כן, 

 עבור החולה. 

 יזמים  .7.6.2.2

ומנכ"ל  כדירקטור  המכהן  דבורסקי,  )שרוליק(  ישראל  מר  הם  טיילורמד  מייסדי 

 בטיילורמד. Chief Technology Officer-טיילורמד ומר אדם סיטון, המכהן כדירקטור ו

 שלב  .7.6.2.3

בשנת   בארה"ב  מכירות  החלה  נעשו    .2018טיילורמד  כה  עד  המכירות  עבור  ככלל,  

החלה טיילורמד בביצוע שני   2020מחלת הסרטן, כאשר בתחילת שנת  אינדיקציה של  

 פיילוטים לשמוש בתכנה למחלות נוספות.   

 קניין רוחני  .7.6.2.4

פטנטים רשומים או פטנטים שנמצאים בתהליכי    כון למועד התשקיף, אין לטיילורמדנ

 בחינה.  

בתוכנת   רשומות  לא  זכויות  הקיימים    SaaSלטיילורמד  הטיפול  מסלולי  את  המנתחת 

בתכנת   רשומות  לא  זכויות  גם  כמו  הביצועים    SaaSבשוק,  נתוני  של  ניתוח  המבצעת 

 הכלכליים של ספק שירותי הבריאות.

 מבנה השוק ומתחרים מהותיים .7.6.2.5

מרכזים בארה"ב המטפלים באינדיקציות בהן    6,000-ידיעת טיילורמד, ישנם כלמיטב  

ולחברות  למעסיקים  התכנה  את  למכור  עשויה  טיילורמד  בנוסף,   . טיילורמד  עוסקת 

 תרופות.  

לטיילומד תחרות ישירה בדמות חברות המוכרות פתרונות ניווט פיננסי, אך לפתרון של  

ה החברות  פני  על  יתרונות  לקצה,  טיילורמד  מקצה  פתרון  נותנת  שהיא  בכך  מתחרות 

שכולל פונקציות נוספות המתממשקות עם ספק שירותי הבריאות, כגון: דשבורד המציג 

את החסכון, חיבור לבית המרקחת של ספק שירותי הבריאות, ורישום אוטומטי לתכנית  

 הביטוח/מימון החלופית.  

לפתרון שמציעה טיילורמד קיימת בד ישירה  מות חברות העוסקות בתחום תחרות לא 

Revenue Cycle Management השירות לספק  הלקוחות"  "ימי  את  לצמצם  שנועדו    ,

ולצורך כך עושות שימוש באמצעים מגוונים, ובכללם העמדת מימון, וכן חברות העוסקות  

ה לניהול   Electronic Medical Records-בתחום  פנימיים  תכנה  פתרונות  ומציעות 

 הקליניקה. 

 יהרגולצ .7.6.2.6
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( בשל השימוש  HIPAAטיילורמד נדרשת לעמוד בדרישות של דיני הגנת הפרטיות )כגון:  

רגיש.   רפואי  במידע  עושה  הרגולציהשהיא  בדבר  נוספים  הגנת    לפרטים  דיני  בתחום 

  להלן. 7.10.6.4סעיף  ואשר עשויה לחול על תאגידי המטרה, רא הפרטיות

 השקעות  .7.6.2.7

", רכש אייל  2020בחודש אוגוסט   )להלן:  נאמנים בע"מ  "(, מכספי חברת הנאמן שנהב 

  1,000"(, הלוואה המירה של טיילורמד בתמורה לסך של  המשקיעצח בע"מ )להלן: "-מיד

( בנאמנות בין טיילורמד  SAFEאלפי דולר, וזאת בהמשך להסכם למתן הלוואה המירה )

הנאמן.   ידי  לבין  על  כהלוואה  לשותפות  הועמד  האמור  תוחזר  הסכום  אשר  המשקיע, 

  SAFE-הסכם ה: )א(  SAFE-להלן עיקרי תנאי ה.  למשקיע מתוך כספי תמורת ההנפקה

המרה מנגנון  גיוס  אוטומטי   כולל  מסבקרות  מסויםים  בהסכם וג  שהוגדרו  כפי   ,

(Qualified Financing)  ,לפי בהסכם  בהנחה מסוימת, או במחיר למניה שהוגדר מראש ,

ר יהיה  )ב( המשקיע  )אך  הנמוך;  יהיהשאי  גיוס    לא  חייב( להמיר את השקעתו בקרות 

בהנחה מסוימת, או במחיר למניה שהוגדר   ,Qualified  (Non-Qualified Financing )שאינו  

חודשים ממועד ההסכם, יהיה המשקיע רשאי להמיר את   24מראש בהסכם; )ג( בחלוף  

( בקרות אירוע בהנחה מסוימת, או במחיר למניה שהוגדר מראש בהסכם; )ד  השקעתו

( ) (, כהגדרתו בהסכםliquidity eventהנזלה  לקבל  (  1, יהיה המשקיע זכאי לגבוה מבין: 

וחצי   )השקעתוסכום  מפעם  במחיר    SAFE  -ה( סכום מסוים תחת הנחת המרת  2; או 

לפעם וחצי  , יהיה המשקיע זכאי  במקרה של פירוק)ה(  -; וי הכסף נהמשקף שווי מסוים לפ

 השקעתו.מסכום 

אמיר בלאט, המכהן כסמנכ"ל השקעות ראשי של השותפות, מכהן כחבר בדירקטוריון  

 30טיילורמד מטעם קרן אקסלמד גרות' פרטנרס, אל.פי.

  אבני פיתוח,    עלויותהערכות שונות ביחס לשוק הפוטנציאלי,    כולללפעילות כל תאגיד מטרה    ביחס  המידע

 פני  צופה  מידע  בבחינת  והן תאגיד מטרה במועד התשקיף,    כלידי  ב  הקיים  המידעעל    סות וכיו"ב, המבוס  דרך

 לרבות,  להלן   שמתואר  פיכ  תתממשנה  אלה  הערכות  כי  וודאות  כל  אין .  ערך  ניירות  בחוק  המונח  כהגדרת,  עתיד

בשלבים הראשונים בהם נמצאת הפעילות של כל אחד מתאגידי    בהתחשבאו בכלל, וזאת במיוחד    מהותית

   המטרה.  

 תחרות  .7.7

   כללי .7.7.1

החיים   מדעי  בתחום  ופיתוח  מחקר  בפרוייקטי  ההשקעות  מתעתדת  בשוק  בהם  התחומים  בכל 

להיות עשויה  להשקיע  השחקנים   השותפות  בין  אטרקטיביות.  השקעות  באיתור  רבה  תחרות 

 
זכאות לדירקטור נגזרת, בין היתר, מהיקף ההשקעה בחברת המטרה. השותפות לא תהא זכאית למינוי דירקטור בטיילורמד מיד    30

לאחר ביצוע ההנפקה. ככל שהשותפות תחליט להגדיל את השקעתה בעתיד, יתכן שהשותפות תהא זכאית לדירקטור מטעמה,  

כפוף, בין היתר, להחלטה להגדיל את ההשקעה בטיילורמד, להיקף ההשקעה והיקף הסיבוב בכללותו והמשא ומתן בכללותו  והכל  

 שייערך בקשר להשקעה כאמור בין השותפות לטיילורמד.   
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פרטיים מקומיים וזרים בעלי אמצעים  משקיעים  נים, לרבות  המרכזיים בשוק זה פעילים גופים שו

 "(, קרנות הון סיכון מקומיות וזרות וחברות בינלאומיות.)"אנג'לים 

משמעותית או    יצוין, כי בשל העובדה שבהשקעות בתחומי פעילותה של השותפות נדרשת השקעה

חרים בתחום בהשקעות ידע רב תחומי, יתכנו שיתופי פעולה של השותפות ביחד עם השחקנים הא

   בגופים שונים.

מספר   פועלות  החייםבארץ,  מדעי  בתחום  הפועלות  ובריאות  קרנות  רפואי  במכשור  ומשקיעות   ,

, Alive,  את: טרייונצרס, פיטנגו, פריגרין  ,בין השאר  ,כוללות  דיגיטלית. הבולטות בין קרנות אלו

, )קרי: השקעות מהן אסטרטגיית השקעהנבדלות זו מזו, ולכל אחת הקרנות . Ourcrowdאורבימד, 

ה )קרי: השקעה בתחום  פרופיל השקעה,  מול השקעות מאוחרות(,  או B2Cאו    B2B-מוקדמות   ,)

 . ( מועדפים קרי: החזקת פוזיציית שליטה לעומת פוזיציית מיעוט)השקעה, קריטריונים ל

  JVP, גלילות,  פרטנרס  TLVכוללות את ויולה,  הקרנות הפועלות בעולמות טכנולוגיים  בנוסף, ישנן  

 וורטקס. 

תאגידים מהסוגים בהם מתעתדת השותפות להשקיע, פועלים אף הם בתחום תחרותי, בו עשויים 

לפעול תאגידים נוספים, השוקדים במקביל על פיתוח טכנולוגי דומה ולעיתים מבלי שהדבר ידוע 

 לשותפות או לתאגיד מטרה בו השותפות מושקעת. 

  בהם  החלים והשינויים הפעילות בתחום יםהקריטי ההצלחה גורמי .7.7.2

 העיקריים בתחום פעילות השותפות: להלן גורמי הצלחה 

מתמדת .7.7.2.1 קשר  חשיפה  באמצעות  עסקיות,  מוגדרים  להזדמנויות  פעולה  עם   ושיתופי 

ב הפעילים  והפיתוחגורמים  קרנות    תחומי המחקר  יזמים,  עם  מוסדות  הון סיכוןוכן   ,

 . תאגידי מטרהלהיחשף למאגר גדול של  על מנתמחקר וחממות, 

השתתפות מנהלי השותפות בכנסים ייעודים, תחרויות ארציות ועולמיות כשופטים או  .7.7.2.2

 מרצים, דבר שיוצר חשיפה מתמדת לפרויקטיים נבחרים. 

ם בתחומי  לזהות, מוקדם ככל האפשר, חברות ומיזמים הפועליםהשותפות  יכולתה של   .7.7.2.3

   בתחום המחקר והפיתוח.שאינם רוויים עדיין 

 היכרות  מעמיקה עם האקוסיסטם, הובלה ומעורבות בכנסים בינלאומיים  בתחום. .7.7.2.4

 מוניטין, וותק וניסיון מוכח של המשקיעים.  .7.7.2.5
"( הפועלות  Multinational Corporationsשיתופי פעולה עם חברות בינלאומיות גדולות )" .7.7.2.6

 בסדרי גודל בינלאומיים. בתחום ההשקעות 
 מקורות מימון לביצוע השקעות הן לצורך השקעה ראשונית והן לצורך השקעות המשך.  .7.7.2.7

 רישום פטנטים.  הרוחני, לרבות באמצעות םלהגן על קניינתאגידי המטרה של  םיכולת .7.7.2.8
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לשווק ולמכור את המוצרים על בסיס מסחרי בהיקפים מהותיים   ת תאגידי המטרההצלח .7.7.2.9

 .בין במישרין ובין באמצעות שותפויות אסטרטגיות או הסכמי רישיון

   בהם החלים ושינויים הפעילות תחוםב העיקריים והיציאה הכניסה מחסומי .7.7.3

 בקיאות, ידע וקשרים עסקיים ומקצועייםכן  ו  במחקר ופיתוחיכולת לגייס הון להשקעה   .7.7.3.1

 . בתחום

שתלוי, בין השאר, במצב הכלכלי   עניין,  תאגידי המטרההיכולת לממש את ההשקעות ב  .7.7.3.2

בתחום הטכנולוגי והעסקי של  כן  ו  שותפותבארץ ובעולם ובהתפתחויות בשוק בו פועלת ה

 .לממש בכוונת השותפות םשאות תאגידי המטרה

 .מיומןמקצועי וכוח אדם  .7.7.3.3

לצורך   .7.7.3.4 משמעותיים  וכסף  זמן  והפיתוחמשאבי  המחקר  קבלת   כיתהליל.  תהליכי 

 ,פי רוב- על,  נמשכים  (בעיקר בארה"ב)האישורים הרגולטוריים הדרושים לשם שיווקם  

 .זמן רב

יחסים .7.7.3.5 למחקר,  לבניית  מערכות  הנדרשים  פעולה  היתכנות,    שיתופי  בדיקות 

 .אופטימיזציה ומכירות ראשוניותול

בתוכנה    ויטוחי שיאפשר לרופאים לקבל תשלום עבור שימוש במכשיר אהשגת שיפוי ב .7.7.3.6

בתחילת   כבר  מדוקדק  תיכנון  בתחום,  מקצועיים  גופים  עם  הדוקים  קשרים  מחייב 

 הפיתוח, וידע קודם.  

 הון אנושי .7.8

שירותי ניהול מאת השותף הכללי,  השותפות אינה מעסיקה עובדים כלשהם והיא מקבלת  נכון למועד התשקיף,  

ותשלומי השותפות לשותף הכללי מכוחו, ראו  נושא ועובדיו. לפרטים בדבר הסכם השותפות  בו   9י המשרה 

 .  להסכם השותפות

   מימון  .7.9

וכן מכספי תמורת ההנפקה. השותפות עשויה גם לקבל אשראי   תמומן ממקורותיה העצמיים  פעילות השותפות

 לצורך מימון פעילותה. 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  .7.10

 חוק ניירות ערך ופקודת השותפויות .7.10.1

לציבורית, תהא השותפות והפיכתה של השותפות  לציבור  יחידות ההשתתפות  כפופה    עם הנפקת 

ערך ניירות  חוק  פי  על  והדיווח  הגילוי  ש  ,1968- התשכ"ח ,לדרישות  פי הווהתקנות  על  וכן תקנו  ו, 

 .להוראות החלות על שותפות ציבורית על פי פקודת השותפויות 
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, בישראל  נרשמו  אשר  מוגבלות  שותפויות  של  פעילותן  את,  היתר  בין,  מסדירה  השותפויות  פקודת

ת השותפויות, שותפות מוגבלת ציבורית מחויבת למנות מפקח. פקודת  על פי פקוד.  השותפות  דוגמת

השותף  של  והתחייבויותיו  חובותיו  מילוי  להבטחת  שנועדו  סמכויות  למפקח  מקנה  השותפויות 

הסכם  פי  על  המוגבל  השותף  של  והתחייבויותיו  חובותיו  ומילוי  השותפות  הסכם  פי  על  הכללי 

 הנאמנות.

  2015-ה "התשע(,  5  'מס)  השותפויות  פקודת  לתיקון  החוק  לתוקף  נכנס  2015באפריל    23  מיום  בתוקף

 שותפויות  על  חלש  השותפויות  לפקודת  שמתווסף  חדש  פרק  למעשה  הוא  התיקון"(.  התיקון : "להלן )

 המוגבל   השותף  זכויות  או  שלהן  השתתפות  שיחידות  מוגבלות  שותפויות  : קרי,  ציבוריות  מוגבלות

 .  , כגון השותפותתשקיף פי על לציבור שהוצעו או  בבורסה למסחר רשומות, בהן

 הממשל  והסדרת   ציבוריות  בשותפויות  תאגידי  ממשל  כללי  החלת  הינה  התיקון   של  העיקרית  מטרתו 

 ,החברות  מחוק  הסדרים  של  אימוץ  של  בדרך  נעשה  מהתיקון  גדול  חלק  כאשר  ,בהן  התאגידי

 . הנדרשים  וההתאמות בשינויים

  את   להחליף  נועד, ש2016-ז"התשע,  השותפויות  חוק  תזכיר   פורסם  2016בדצמבר    14  ביום  כי  ,יצוין

 השותפויות  שוק  של  הצורך  על  לענות  החוק כאמור היא  מטרת,  התזכיר  פי  על.  השותפויות  פקודת

למועד התשקיף, השותפות אינה יכולה להעריך האם .  ונוח   יעיל,  מודרני  חקיקה  במודל  הישראלי

  החוק האמור אכן יחוקק ואת ההשלכות של חקיקה כאמור על השותפות. 

  רגולציה על פעילות תאגידי המטרה .7.10.2

המטרה.  בתאגידי  מניות  רכישת  של  בדרך  בהשקעות  היתר,  בין  תעסוק,  השותפות  לעיל,  כאמור 

 .  1988- לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח רכישת מניות כאמור עשויה להיות כפופה גם

עשויים להיות פעילים בתחומים שונים, וחשופים לרגולציה בתחומי פעילותם, כך   תאגידי המטרה

המבקשות  וחלק מחברות הבריאות הדיגיטלית  הרפואי  והמכשור  הציוד    ,התרופות  בתחום לדוגמא:  

 FDA-לרבות דרישות ה  ,ינלאומיתכפופות לסטנדרטים של תקינה מקומית וב  ,לשווק את מוצריהן

הרשות האמריקאית האחראית  (,  US Food And Drug Administration)  לשיווק המוצרים בארה"ב

לאישור שיווק מזון, ציוד רפואי ותרופות, לאחר בחינת בטיחותם לאור מחקרים קליניים, שתפקידה 

)אישור מחייב לשיווק ומכירת מוצרים במדינות   באירופה  CE Mark- ה, לשמור על בריאות הציבור(

, בתחומי התקשורת תאגידי המטרה עלולים  להבטחת איכות מוצריה ISO ותקני  השוק האירופאי(

 להיות חשופים לצורך בקבלת רישיון לפעילותם ועמידה בתנאי רישיונות כאמור.  

אינטנסיבי. שינויים בחקיקה הליך קבלת האישורים וההיתרים כאמור, הינו, בדרך כלל, הליך יקר ו

עלולים להטיל מגבלות  ו/או במדיניות הגופים הרגולטוריים במדינות השונות או חקיקה חדשה, 

שונות על פעילות תאגידי המטרה, לרבות על מתן אישורים למוצריהם או ביטול רישיונות קיימים, 

אות כי תאגידי המטרה יקבלו ולהטיל על תאגידי המטרה כאמור הוצאות נוספות. בנוסף, אין כל ווד

את האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים להם, דבר שעלול לגרום להשפעה לרעה על תוצאות 

 פעולותיהם. 

  החדשנות חוק באמצעות מטרה תאגידי מימון .7.10.3

המטרה    חלק ממומניםמתאגידי  להיות  עשויות  בעתיד  בהם  תשקיע  השותפות  ר  הית  בין,  אשר 

, הקודם)בשמו    1984  -"דתשמ,  בתעשייה  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח,  מחקר  לעידוד  חוקבאמצעות ה
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וחלקם   "(החדשנות  חוק: "בס"ק זה  ( )להלן1984  -"דתשמה,  בתעשייה  ופיתוח  מחקר   לעידוד  חוק

לחוק   7או כולם עשויים לקבל מימון מכח חוק החדשנות בעתיד. בהתאם להוראות תיקון מספר  

, הרשות הלאומית לחדשנות 2016בינואר    1"(, הוקמה ביום  התיקון ן: " )להל  2015החדשנות משנת  

"(, שאמונה על הפעילות אשר הייתה בעבר תחת אחריותה של החדשנות  רשותטכנולוגיות )להלן: "

לשכתו של המדען הראשי במשרד הכלכלה. במסגרת התיקון, רשות החדשנות קיבלה את הסמכות  

ות בפעילות מחקר ופיתוח במסלולי הטבות חדשים. בהתאם  לקבוע, לשנות ולנהל את מערך התמיכ

קרן המו"פ, אשר אימץ את   –  1לכך, פרסמה רשות החדשנות, בין היתר, את מסלול הטבות מס'  

מרבית ההסדרים והמגבלות שהיו קבועים בחוק החדשנות ערב התיקון )לרבות, המגבלות בעניין 

ייצור לחו"ל והחובה   העברת ידע ממומן לחו"ל, העברת ידע ממומן בתוך ישראל, העברת זכויות 

 לשלם תמלוגים(.  

לישראל  בידע ממומן מחוץ  לגבי מתן הרשאה לשימוש  הוראות  פרסמה רשות החדשנות  כן,  כמו 

מענקים  שקיבלו  חברות  על  גם  חלות  אלה  הוראות  לתשלומם.  וכללים  התמלוגים  שיעור  ובעניין 

ומשכך הוראות אלה חלות על החברות המוחזקות  מהמדען הראשי ומרשות החדשנות ערב פרסומן,  

 "(. ההוראותשקיבלו מענקים מהמדען הראשי בעבר )להלן: "

 " זה:  בסעיף  )להלן  להוראות  בהתאם  אישור  שקיבלו  לחברות  מעניקה  החדשנות    חברותרשות 

של  "פמו  בשיעור  מענק  ופיתוח   20%-50%"(,  מחקר  תכניות  של  והפיתוח  המחקר  מהוצאות 

"( )למעט חריגים( בתמורה לתשלום תמלוגים מסך  המאושרת  התכניתידה )להלן: "  המאושרות על

על   בחלקם(  או  )במלואם  המבוססים  למוצרים,  הקשורים  שירותים  ממתן  ו/או  מוצרים  מכירת 

בסיס על  שפותחו  וידע  הקבועים  טכנולוגיה  בשיעורים  החדשנות,  מרשות  שהתקבלו  מענקים 

על ידי חברת מו"פ  המענקים שהתקבלו השווה למלוא סכוםבהוראות, ועד לתשלום בהיקף כולל  

בתוספת ריבית שנתית )כהגדרת מונח זה בהוראות(. ההוראות, אשר קבעה רשות החדשנות בהקשר 

מחליפות   בתעשייה   (בהוראות  הקבועים  לחריגים)בכפוף  זה,  ופיתוח  מחקר  לעידוד  התקנות  את 

, ובמסגרתן, בין היתר, רשות החדשנות התאימה 1996-)שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם(, תשנ"ו 

את שיעורי התמלוגים אותם חברות ממומנות צריכות לשלם לרשות החדשנות, בגין מכירת מוצרים 

שפותחו באמצעות ידע ממומן, בהתאם לגודלן ולענף בו הן פועלות. כמו כן, ההוראות כוללות שינוי 

 יה צמודים מענקי רשות החדשנות. באופן חישוב הריבית השנתית )ריבית הליבור( אל

במסגרת ההוראות ישנה דרישה כי חברת המו"פ תהיה הבעלים של הידע החדש שיפותח כתוצאה 

להעברת  אישור  המו"פ  לחברת  ניתן  אם  אלא  ממנו,  הנובעת  זכות  כל  ושל  המאושרת  מהתוכנית 

( בהוראות  להוראות רשות החדשנות. המגבלות המופיעות  בעניין  הבעלות כאמור בהתאם  לרבות 

העברת ידע וזכויות ייצור( תמשכנה לחול על חברה אף לאחר שתסיים לשלם לרשות החדשנות את  

 כל סכום התמלוגים המגיע לה על פי ההוראות.  

ההוראות קובעות כי פעילות המחקר והפיתוח של חברת מו"פ תיעשה בישראל על ידי תושב ישראל 

ייוצרו בישראל בלבד. ההוראות מאפשרות והמוצרים שיפותחו באמצעות מימון רשות   החדשנות 

את העברת זכויות הייצור של המוצרים שיפותחו באמצעות מימון רשות החדשנות אל מחוץ לישראל 

בתנאים מסוימים, הכוללים, בין היתר, קבלת אישור מוועדת המחקר של רשות החדשנות להעברה 

משיעור הייצור המקורי בישראל אשר אינה   10%-כאמור )למעט, העברת ייצור בשיעור של פחות מ 

מחייבת קבלת אישור כאמור, אלא מחייבת רק הודעה לרשות החדשנות(, תשלום תמלוגים מוגדלים 

מסכום המענק, בהתאם   300%- ל 120%לרשות החדשנות בשיעורים הקבועים בהוראות )הנעים בין 

לי מחוץ  להתבצע  עתידה  אשר  הייצור  פעילות  של  האחוזים  שכבר  לגובה  תמלוגים  בניכוי  שראל, 

של  במקרה  גם  אחד.  באחוז  התמלוגים  תשלום  החזר  שיעור  והגדלת  החדשנות(,  לרשות  שולמו 
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(, תחויב 10%העברת ייצור בשיעור שאינו מחייב קבלת אישור מוועדת המחקר )קרי, בשיעור של עד  

למדינה, בשיעורים חברת המו"פ, בשל העברת הייצור אל מחוץ לישראל, בתשלום תמלוגים מוגדל  

 הקבועים בהוראות. 

כוונתה ב  כירשות החדשנות  למגישה    שהיאבקשת המענק  ב"פ יש גם אפשרות להצהיר  מו  תלחבר

אישור נוסף בעקבות קבלת המענק קבלת  לממש חלק מיכולת הייצור בחו"ל, ובכך להימנע מהצורך ב

מוגדלים   תמלוגים  בתשלום  מסוימים   .החדשנות  לרשותוהצורך  בתנאים  מאפשרות  ההוראות 

הקבועים בהן הוצאת ידע שפותח באמצעות מימון רשות החדשנות אל מחוץ לישראל, וזאת בכפוף, 

נוסחאות הקבועות פי  -בין היתר, לאישור מראש להעברה, לתשלום סכום פדיון למדינה המחושב על

בהוראות.   המפורטים  נוספים  לתנאים  ובכפוף  בתמורה,  לישראל  חלופי  ידע  בהכנסת  או  בחוק, 

בהוראות נקבעו נוסחאות שונות לחישוב סכום הפדיון למקרי העברת ידע מחוץ לישראל בעסקת  

ירת  מכירת ידע או נכסים מחד, לחישוב סכום הפדיון למקרי העברת ידע מחוץ לישראל בעסקת מכ

מניות חברת המו"פ באורח שזו מפסיקה להתקיים כחברה ישראלית. הנוסחה לחישוב סכום הפדיון 

שיש לשלם למדינה בגין העברת הידע מישראל במסגרת מכירה של חברת המו"פ והפסקת פעילותה 

בישראל מחשבת את חלקה של המדינה בתקבול בסכום השווה ליחס שבין סך המענקים שקיבלה 

מרשות החדשנות לבין סך הוצאות המו"פ של חברת המו"פ כפול מחיר המכירה של   חברת המו"פ

ה הפחתת  תוך  המו"פ,  )ובכפוף    תמלוגיםחברת  פחת  במנגנון  שימוש  ותוך  שולמו  לתנאים שכבר 

בהוראות הקבועים  הנוסחאות   הסכום(.  נוספים  במסגרת  לשלם  ידרשו  המו"פ  שחברות  המרבי 

בניכוי   החדשנות  מרשות  קיבלה"פ  המו  שחברת   המענקים  מסכום  6  פי  על  יעלה  לא האמורות  

ישראלית   התמלוגים שכבר שולמו לרשות החדשנות. ידע ממומן רשות החדשנות לחברה  העברת 

אחרת מחייב קבלת אישור מרשות החדשנות כאשר אישור זה יינתן רק בתנאי שמקבל הידע מסכים 

בות אלו הנוגעות להעברת ידע ממומן רשות לקבל על עצמו את החובות והזכויות מכוח ההוראות, לר

החדשנות  לרשות  תמלוגים  לשלם  חובה  שקיימת  לכך  לב  )בשים  לישראל  מחוץ  וייצור  החדשנות 

של  ועדת המחקר  כי  היתר,  בין  נקבע,  זה(. במסגרת ההוראות  ידע  הנובעות ממכירת  מההכנסות 

וש לגורם זר בידע הנובע  רשות החדשנות רשאית לאשר בקשה למתן הרשאה, קרי: מתן זכות שימ

את הממומנת  מהחברה  לחלוטין  מפקיע  ושאינו  ממומן  ופיתוח  בידע  ממחקר  השימוש  אפשרות 

לנוסחאות  בהתאם  זו  הרשאה  מתן  בגין  החדשנות  לרשות  לתשלום  כפוף  זה  אישור  המועבר. 

גנון  עדכנה את ההוראות הנ"ל, ויצרה מנ  החדשנות, רשות  2018אוגוסט  חודש ב  הקבועות בהוראות.

ידי חברה ישראלית )שהינה חלק מתאגיד רב לאומי( שקיבלה מענקים -חדש בנוגע למתן רישיון על

מרשות החדשנות לחברות בקבוצת החברות שלה להשתמש בידע שפותח באמצעות מענקי רשות 

ולתשלום תמלוגים של  רהחדשנות.   זה כפוף לקבלת אישור מראש של רשות החדשנות   5%ישיון 

ה ממתן הרשאה כאמור. מתן רישיון זה כפוף למגבלות נוספות אה הממומנת כתוצמהכנסות החבר

בהוראות. הרשות    שפורסמו  וההוראות  החדשנות  חוקקיום    אי  המפורטות  ידי  להוביל    עלולעל 

להחזרה מיידית של המענקים שקיבלו תאגידי המטרה, ובמקרים מסוימים אף עשוי להטיל  לדרישה  

ם וכן עלול להוביל להטלת סנקציות פליליות, בין היתר, במקרים של עליהם לשלם עיצומים כספיי

רשות החדשנות ללא אל מחוץ לישראל של ידע או זכויות קניין רוחני שפותחו במימון מענקי    ברההע

 .וההוראות ורקבלת אישור מועדת המחקר של רשות החדשנות או בניגוד לתנאי האיש

 אישורים רגולטורים לשיווק מכשור רפואי .7.10.4

של   המוצרים  והפצת  השיווק  המטרה  פעילות  כפופה  ים  העוסקתאגידי  רפואי,  מכשור  בפיתוח 

כתנאי   הרלוונטיות  הרשויות  מצד  שונים  רגולטורים  היתרים  ולקבלת  מחמירה  ובחינה  לתקינה 

במדינות שונות, ולהמשך תוקפם של היתרים כאמור. אי עמידה בדרישות ם  מקדמי לשיווק מוצריה



 

 24-ז

16242/1501/7230480v3 

אלה, תאגידים  הרגולטוריות השונות עלולה לפגוע באופן מהותי בהמשך תהליך הפיתוח של מוצרי  

 . אלהתאגידים ו/או ביכולת לשווק ולהפיץ את מוצרי 

ם מורכבים משלבים ההליכים הרגולטוריים לקבלת האישורים הנדרשים לשיווק מוצרים רפואיי

החברה המפתחת לעמוד בתנאים ובקריטריונים של רשויות הבריאות    שונים, כאשר בכל שלב נדרשת

אישור הניתן .  בארה"ב, או האיחוד האירופי  FDA-ה  משרד הבריאות בישראל,  :כגון  ,הרלוונטיות

ינה אחרת. עם ידי רגולטור של מד-אישור גם עלמחייב מתן  על ידי רגולטור של מדינה אחת אינו  

יקל, בדרך כלל,  (  ארה"ב או מערב אירופה)ידי רגולטור הנחשב מחמיר יותר  -זאת, אישור שיינתן על

על קבלת אישורים במקומות אחרים בעולם. הליכי קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים בכל 

ה בכוח אדם מינוי נציג מקומי והשקעלעיתים  אחת מהמדינות, כרוכים בהוצאות משמעותיות, כולל  

מיומן ומקצועי, ונמשכים על פני תקופה ארוכה יחסית העשויה להגיע לשנים, וזאת בעיקר במדינות 

בעלות תקינה מחמירה. לעומת זאת, במדינות בעלות תקינה פחות מחמירה, התהליך עשוי להימשך 

 פרק זמן קצר באופן משמעותי.  

העוסקות בפיתוח   תאגידי המטרה   יםפלהלן תובא סקירה תמציתית של חוקים ותקנות להם כפו

 :מכשור רפואי

7.10.4.1. CE Certification   הסמכת(CE) 

ואביזרים   מכשירים  של  מוסדר  השיווק  האירופי  באיחוד  חברות  במדינות  רפואיים 

באמצעות דירקטיבות אשר אומצו על ידי האיחוד האירופי. האיחוד האירופי דורש כי 

סמל בינלאומי אשר מעיד על CE  (CE Mark  ,)  הסמכתכל אביזר ומכשיר רפואי יישא תו  

קלינית  ואפקטיביות  בטיחות  ועל  איכות,  לניהול  מערכת  בתקני  המכשיר  של  עמידתו 

מוכחת. יצרן אשר עמד בדרישות של הדירקטיבה הרלבנטית למכשור רפואי רשאי לסמן  

ת רשאי מנת להיו-היקף ההוכחות שעל היצרן לספק על CE. את המוצר שלו בתו הסמכת

בתו הסמכת שלו  המוצר  את  סוגי  CE לסמן  ארבעה  קיימים  המכשיר.  בסיווג  ם,  תלוי 

נעשית בהתאם   בהתאם לדרגת הסיכון הכרוך בשימוש במכשיר. קביעת דרגת הסיכון 

לקריטריונים, אשר כוללים בין השאר: משך השימוש הרציף במכשיר, אופן המגע של 

כב הביולוגי או הכימי של נוזלי גוף, האם המכשיר בגוף, האם המכשיר משפיע על ההר

  המכשיר כולל מרכיב תרופתי, ועוד. בסימון מוצרים בעלי דרגת סיכון נמוכה בתו הסמכת 

CE    ניתן להסתפק בהצהרה עצמית של היצרן בדבר העמידה בדרישות של הדירקטיבה

ניתן   CE הרלבנטית. האישור לסמן מוצרים בעלי דרגות סיכון גבוהות יותר בתו הסמכת

גוף אשר הוסמך על ידי אחת מהמדינות החברות באיחוד  ,  Notified Body  ידי- ליצרן על

האירופי לצורך ביצוע בדיקות התאמה לדירקטיבות ולתקנים הרלבנטיים. החל ממאי  

את  ,  2021 תחליף  אשר  האירופי  באיחוד  חדשה  תקינה  לתוקף  להיכנס  אמורה 

שהדירקטיבות   בעוד  הקיימות.  חקיקה  הדירקטיבות  לאמץ  ומדינה  מדינה  כל  חייבו 

ולפיכך  חקיקה,  לעבור  צריכה  אינה  התקינה  אחיד,  באופן  יושמו  לא  ולפיכך  פרטנית, 

מחייבת באופן אחיד את כל מדינות האיחוד האירופי. התקינה החדשה מוסיפה דרישות 

השאר ובין  הקיימות,  הדירקטיבות  לעומת  את   ,חדשות  מחדש  לבחון  יצרנים  מחייבת 

לעבור הסמכה מחדש    Notified Bodies  -הג דרגת הסיכון של מוצריהם, ומחייבת את  סיוו

על תאגידי המטרה,   לתקינה החדשה לא צפויה להיות השפעה.  תחת האיחוד האירופי

באישורי לעיכובים  להביא  עלולה  היא  עד   CE אולם  המעבר  תקופת  עקב  חדשים 

 עיכוב באימוץ התקינה החדשה. בעקבות הקורונה, חל  .שהתקינה תיכנס לתוקף
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 לשיווק מכשור רפואי בארה"ב  FDAנהלי קבלת אישור  .7.10.4.2

הוא רשות אמריקאית פדראלית, שתפקידה להגן על בריאות הציבור האמריקאי    FDA-ה

רגולטוריות  דרישות  ובאמצעות  גבוה  מוצרים  סטנדרט  של  ואכיפה  ייסוד  באמצעות 

תרופות המיועדות לשימוש :  כגון,  ריםשונות, שיאפשרו את בטיחותם ויעילותם של מוצ

וטרינ ולשימוש  אדם  דרישות  רי,  בני  רפואיים.  ומכשירים  ביולוגיים,   FDA-ה מוצרים 

היתר בין  יכוללות,  לניהול  ,  מערכת  של  לרגולציה  בהתאם  הרפואיים  המכשירים  יצור 

קבלת תיק מבוסס מדעית על המכשירים הרפואיים, מינוי נציג אמריקאי ומתן  ת,  האיכו

 .לבחון, אם נדרש, את הליכי הייצור באתר הייצור FDA-ה אפשרות לנציגי 

 סוג האישור הנדרש לפי דרגת סיכון  ( א)

מסווג מכשירים רפואיים לשלושה סוגים, בהתאם לדרגת הסיכון הכרוך   FDA-ה

תאגידים הבשימוש בהם. רמת הסיווג קובעת את היקף הבדיקות והבקרות שעל  

המכשיר הרפואי. ככלל, ככל שעולה דרגת הסיכון   לבצע לשם קבלת אישור לשיווק

 :כך מתווספים כללים ובקרות

מכשירים אשר השימוש בהם אינו יוצר סיכון או יוצר סיכון    -  (Class I' )א  רגהד

הגשת בקשה לקבלת אישור רשמי אלא  לכן אינו מצריך  נמוך לבריאות הציבור, ו

 (. מברשת שיניים, פלסטרים :למשל) FDA-במילוי אחר הוראות ה מסתפק

מכשירים אשר נשקפת מהם סכנה לבריאות הציבור, אך אין   -  (Class II' )ב  דרגה

. דרגה זו מצריכה  (מד חום חשמלי או עדשות מגע  :למשל)מדובר בסכנת חיים  

בהליך   בקשה  "  Premarket Notification 510(k)הגשת  שהינו (K)510)להלן:   ,)"

נמצא כי המכשיר הרפואי לו מתבקש האישור, שקול הליך קצר יחסית, ובלבד ש

 Predicateלמוצר קיים )להלן: "  בהיבט של שימוש, בטיחות, ויעילות טיפולית

Device  של להליך  כפוף  היה  ושלא  הליך אישור,    Premarket Approval"( שעבר 

, ניתן לבקש  Predicate Deviceבחלק מהמקרים בהם לא קיים    "(.PMA)להלן: "

 . De Novo-לסווג את המוצר כ FDA-מה

מכשירים שנועדו להציל או להאריך חיים, שיש להם חשיבות    -  (Class III' )ג  דרגה

-גבוהה במניעת פגיעה בבריאות של בני אדם, שקיים בהם אפשרות לסיכון בלתי

בקשה .  Predicate Device-לסביר למחלה או פגיעה, או מכשירים שאינם שקולים  

בהלי מוגשת  אלה  מסוגים  מכשירים  יותר  ,  PMAך  לאישור  ארוך  הליך  שהינו 

אשר כולל בדיקה מדעית ארוכה, ניסויים קליניים בהיקף גדול  ,  (K)510-הליך  מה

  יותר, ומבדק חובה באתר הייצור. במקרה של מכשיר שסווג כדרגה ג' בגלל היעדר

Predicate Device ,ה לולא עקב דרגת סיכון גבוהה, ניתן להגיש בקש-FDA  לסווג

דרגה   הליךב'  מחדש את המכשיר כמכשיר  להימנע ,  De Novo  באמצעות  ובכך 

 .PMA מהליך

 : המתוארים לעיל האישורים   סוגיתרשים המתאר את  להלן
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 שלבי בקשת אישור השיווק (ב)

 K(510(בקשה בהליך  הגשת

 Me)"  –תהליך זה אפשרי לכל מוצר שקיים לו מוצר או טכנולוגיה דומה בשוק  

Too)"  . 

בידי  15תוך   הבקשה  מקבלת  הFDA-ה  יום   ,-FDA    הבקשה  מודיע כי  למגיש 

עומדת בדרישות הסף לקבלתה ומתקדמת ל'בחינה עצמאית', או לחילופין מודיע  

קבלת הבקשה והשהייתה. על המגיש לתקן את הליקויים בבקשה -למגיש על אי

יום. במהלך הבחינה העצמאית, הבוחן הראשי עורך בחינה מקיפה של   180תוך  

העצמאית    .(K)510-ה  בקשת הבחינה  עריכת  מהגשת    60תוך  )לאחר  - היום 

510(K) ה )-FDA    ,'מודיע למגיש כי הבקשה מתקדמת ל'בחינה האינטראקטיבית

למגיש   שולח  לחלופין  המגיש  'או  על  הבחינה.  השהיית  תוך  נוסף'  מידע  בקשת 

תוך   הנוסף  המידע  לבקשת  תשובה  הבחינה   180לשלוח  במהלך  יום. 

האינטראקטיבית, הבוחן הראשי עשוי לבקש מידע נוסף מהמגיש. לאחר עריכת 

מוסר מכתב    FDA- ( ה (K)510-ה יום מהגשת    90תוך  )הבחינה האינטראקטיבית  

 .החלטה על הבקשה למגיש

 PMAבקשה בהליך  שתהג

, או מוצרים פורצי דרך שאין כדוגמתם בשוק, נדרש היצרן  Class III-במוצרים מ

 . PMAבקשה במסלול  FDAלהגיש ל 

 ניסויים קליניים שמטרתם בדיקת יעילות ובטיחות.  מחייבמסלול זה 

עומדת בדרישות    FDA-העל  ,  יום מקבלת הבקשה  45תוך   להודיע אם הבקשה 

כן, מהו מועד התיוק. ממועד התיוק, מתחילה 'תקופת הבחינה'   ואם  הסף לתיוק

מגיש הבקשה רשאי לבקש פגישה  , יום. במהלך תקופת הבחינה 180אשר נמשכת 

כוללת  .  FDA-העם   הבקשה  'בחינת    2בחינת  מתבצעת  הראשון  בשלב  שלבים: 

ידי המגיש  -עשוי לדרוש מידע נוסף. כל תיקון לבקשה על   FDA-העומק', במהלכה  

הגשת נתונים חדשים, נתונים מעודכנים, ניתוחי תוצאות חדשים, או מידע חשוב )

לכן קודם  בבקשה  נכלל  ב  ( שלא  הבחינה  תקופת  את  להאריך  יום    180-עשוי 

העומק,   בחינת  שלב  בתום  לפאנל   FDA-הנוספים.  הבקשה  את  להפנות  עשוי 
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ככלל, כל חיצוני של מומחים אשר מתכנס בישיבה פומבית לצורך בחינת הבקשה.  

שלב בחינת הפאנל' הן  'מכשיר שהינו הראשון מסוגו מופנה לבחינת פאנל. במהלך  

ומתקיים שימוע פומבי פתוח שבו  ל,  והן מגיש הבקשה מציגים לפאנ  FDA-ה נציגי  

גורמים מעוניינים יכולים להציג את השקפותיהם או מידע רלבנטי אחר. לבסוף  

דוח מסכם עם   FDA-להפאנל מוסר  מתקיימת הצבעה של חברי הפאנל, שלאחריו  

  FDA-ההמלצתו. בתהליך קבלת ההחלטה הסופי בדבר הבקשה, לוקח בחשבון  

 .המלצת הפאנל, וכן מידע נוסףה, את תעתיק הישיב

 De Novoהגשת בקשה בתהליך 

למכשור רפואי לגורמים     De Novoמאפשר כיום הגשה ישירה במסלול  FDA-ה

 בהאים: 

. במקרה כזה יש 510K   –  NSE- ילית במסלול הליצרנים שקיבלו תשובה של .1

 . NSE-ה מקבלת םיו 30להגיש את הבקשה תוך 

לכל יצרן המכיר בעובדה שהמכשיר שפיתח אינו דומה למכשיר אחר שקיים  .2

 .  RISK-להעריך את ה FDA-בשוק, ומבקש מה

בידי  15תוך   הבקשה  מקבלת  הFDA-ה  יום   ,-FDA    הבקשה כי  למגיש  מודיע 

הסף לקבלתה ומתקדמת ל'בחינה עצמאית', או לחילופין מודיע  עומדת בדרישות 

אי על  והשהייתה-למגיש  הבקשה  האינטראקטיבית,    .קבלת  הבחינה  במהלך 

הבחינה   עריכת  לאחר  מהמגיש.  נוסף  מידע  לבקש  עשוי  הראשי  הבוחן 

 ום י  150הציב לעצמו כמטרה מתן תשובה סופית תוך    FDA-, ההאינטראקטיבית

 . FDA-להתיק  מהגשת מבוצע ע"י הרשות(  -reviewימים שבהם ה – FDA)ימי 

 Sub-Pre פגישת

רשאי מגיש הבקשה לדרוש פגישה עם  ,  FDA-לבטרם הגשת בקשת אישור שיווק  

  מנת לקבל משוב מוקדם ולהגיע להסכמות מבעוד מועד לגבי תהליך -על  FDA-ה

ופרה קליניים  ניסויים  תכנון  רגולטורי,  מסלול  בחירת  כולל  קליניים,  -ההגשה, 

לספק   FDA-ה לרבות תכנון הניתוח הסטטיסטי, פורמט הבקשה שתוגש, ועוד. על  

תוך   המבוקש  המשוב  עד    70את  או  הבקשה,  מקבלת  מועד   5יום  לפני  ימים 

 מבניהם. הפגישה, לפי המוקדם 

 דרך פורצי למכשירים תכנית

, FDA-ה של    Breakthrough Devices Program  -הנכנסה לתוקף תוכנית    2019-ב

שמספקים  למכשירים  יותר  מהירה  גישה  לאפשר  שמטרתה  וולונטרית  תוכנית 

טיפול או אבחון אפקטיבי למחלות מסכנות חיים או מחלות שגורמות לנכות קשה 

למעמד פורץ    אפקטיבי חלופי. במקרה שמכשיר זוכה  ובלתי הפיכה, בהיעדר טיפול

להאיץ את תהליך הבחינה של ,  בין השאר  ,ניתן  (,Breakthrough Designation)  דרך

מכשור רפואי שמוענק לו מעמד זה, מקבל שיפוי ביטוחי    .בקשת אישור השיווק

 שנים.  3מייד לאחר אישור המכירה לתקופה של עד 
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 ל נוהל קבלת אישור משרד הבריאות לשיווק מכשור רפואי בישרא .7.10.4.3

בישראל בתחום שיווק מכשור רפואי כפופה להיתר מאת המחלקה  התאגיד  של    ופעילות

רפואי   ומכשור  אביזרים  הבריאות.  במשרד  רפואיים  ומכשירים   )להלן:לאביזרים 

מוגדר כמכשיר, אביזר, חומר כימי, מוצר ביולוגי או טכנולוגי, המשמש בטיפול  "(  "ראמ"

ל המשמש  אביזר  או  מכשיר  של  פעולתו  לצורך  הנדרש  או  מיועד  רפואי,  ושאינו  טיפול 

בעיקרו לפעול על גוף האדם כאמצעי תרופתי. המחלקה לאמ"ר במשרד הבריאות היא  

אמ"ר  שיווק  אחר  ומעקב  לאמ"ר  שונים  מסוגים  יבוא  היתרי  למתן  האחראי  הגוף 

 בתחום שיווק רפואי בישראל כפופה לאישור אמ"ר. התאגיד של  ופעילות .בישראל

 ויים קליניים בבני אדםישורים רגולטורים לעריכת ניסא .7.10.5

תנאי לעריכת ניסויים קליניים בבני אדם בכל המדינות החתומות על הצהרת הלסינקי  .7.10.5.1

בבני  רפואיים  ניסויים  ביצוע  לאשר  המוסמכים  מהגורמים  מוקדם  אישור  קבלת  הינו 

אדם באותה מדינה ועמידה ביתר העקרונות הקבועים בהצהרת הלסינקי. על מנת לערוך  

סויים קליניים נדרש לקבל היתר מוועדת הלסינקי, שהינה ועדה מוסדית במדינות אלו ני

הניסוי   את  ומאשרת  מבקרת  אשר  הניסוי,  נערך  בו  במוסד  ועדת ")להלן:  עצמאית 

הרופא, שהינו החוקר הראשי המבצע את המחקר עבור חברה כשלהי במוסד   . "(הלסינקי

במהלכו בוחנת ועדת ון,  די  האמור, מגיש את פרוטוקול הניסוי לוועדת הלסינקי. לאחר

בכללי   מדעת  הסכמה  וטופס  הניסוי  פרוטוקול  עומדים  האם  היתר,  בין  הלסינקי, 

לאישור   הפרוטוקול  זוכה  הוועדה )האתיקה,  קובעת  אשר  לשינויים  בכפוף  לעיתים 

, ולאחר מכן ניתן להתחיל בניסוי כמתוכנן. כל שינוי בפרוטוקול הניסוי מחייב  (כאמור

 .ודשת לאישור ועדת הלסינקיעדכון והגשה מח

, על מנת לערוך בישראל ניסויים קליניים נדרש לקבל היתר מאת  השותפותמיטב ידיעת  ל .7.10.5.2

העם   בריאות  תקנות  מכוח  פועלת  אשר  הלסינקי  אדם)ועדת  בבני  רפואיים    (, ניסויים 

 .כן לידע את משרד הבריאות או לקבל ממנו אישורים נדרשים, ו1980-התשמ"א

, על מנת לערוך בארה"ב ניסויים קליניים נדרש לקבל השותפותידיעת  כמו כן, למיטב   .7.10.5.3

 Institutionalה  הניסוי המכונ  היתר כאמור מאת ועדה מוסדית עצמאית במוסד בו נערך

Review Board " :להלן(IRB )"הפועלת מכוח החוק הפדרלי. 

לשיווק,  בנוסף,   .7.10.5.4 אושר  טרם  אשר  בארה"ב  קליניים  בניסויים  רפואי  במכשיר  השימוש 

 Investigational Device, בשם  FDA-המותנה בקבלת פטור מיוחד מאישור שיווק מאת  

Exemption  " :להלן(IDE  תנאים .)"  לקבלתIDE  כוללים אישור של פרוטוקול הניסוי על-

ומחייבים במסגרת הניסוי   ל כל מוסד שמשתתףש  IRB-ה ידי  -ועל   FDA-הדי  י בניסוי, 

עצמו לעמוד בתנאים רבים, בהם קבלת הסכמה מדעת מהמשתתפים בניסוי, סימון על  

והגשת  המחקר,  ניטור  בלבד,  מחקרי  לשימוש  מיועד  שהמכשיר  המעיד  המכשיר  גבי 

רוב במספר סבבים של הערות פי  -עלכרוך    IDE-המסמכים ודוחות נדרשים. תהליך קבלת  

 .FDA-הידי נציגים מטעם -ידע נוסף, לרבות במסגרת פגישות, על ובקשות למ

 מוצר בתחום הבריאות הדיגיטלית  לפיתוח רגולטוריים אישורים .7.10.6
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נדרשים   , שקשורים באבחון או טיפול במצב רפועי,מוצרים בתחום הבריאות הדיגיטליתהככלל,  

ה   .לעבור הליך קבלת אישורים רגולטוריים מפרסם את הקריטריונים לאישורים   FDA-בארה"ב, 

רשומות.  .31הרלוונטיים  בזכויות  שימוש  נעשה  לא  הדיגיטלית,  הבריאות  בתחום  חברות    ככלל, 

נדרשים  אינם  לרוב  תשתית,  שירותי  המספקים  הדיגיטלית  הבריאות  בתחום  מוצרים  המפתחות 

 לאישורים אלו. 

 טיפוס והוכחת התכנות ראשונית -פיתוח אב .7.10.6.1

"(  Data)"  לנתונים  יםבתחום הבריאות הדיגיטלית נדרשהתאגידים  ב  רו,  םבתחילת דרכ

. הוכחה זו נעשית, לעיתים  םלהוכחת התכנות ראשונית לרעיון הקליני והטכנולוגי שלה

 קרובות, על בסיס נתונים.  

  ה שלאישוראת  לקבל    יםנדרש   תאגידיםעל מנת לעשות שימוש בנתוני בריאות בישראל,  

ועדה עליונה במשרד הבריאות. בנוסף,    ה שלאישור  ,דע גנומימיביחס  ועדת הלסינקי, ו

  תנאים להעברת הנתונים וקביעת ה שלב זה דורש התקשרות חוזית מול ארגון הבריאות  

 .כאמור

 ופיילוט ראשוני "(  Clinical/Product Validation)" של המוצר תיקוף ולידציה .7.10.6.2

ולרוב לפיילוט ראשוני בו ייבדק להמשך מחקר ופיתוח,  התאגידים    יםנדרש  ,בשלב זה

הבריאות במערכת  הפתרון  הקליני  הרלוונטית  שילוב  לצורך   .במציאות  והתאמתו 

תהליך הבהתאם לסוג המוצר, ייתכן שיידרש בשלב זה ניסוי קליני, ולעיתים אף תחילת  

ומקביליו בארה"ב,    FDA-ים מהגוף הרגולטורי הרלוונטי בכל מדינה, כגון: הלאישור

  .שונותבמדינות 

 פיילוט מתקדם, הטמעה ומכירה ראשונית של המוצר .7.10.6.3

ו  בבארגון הבריאות   פיילוט מתקדםיבצע    התאגידלאחר הצלחת הפיילוט הראשוני,  

, וזאת בהיקפים רחבים יותר מאשר הפיילוט הראשוני.  למכור את המוצר  ןא מעונייוה

יידרש   בארץ ובשווקי היעד, במספר מערכות בריאות  שלב זה  לבצע  התאגיד  לעיתים 

על    ,במהלך הפיילוט  .כהוכחה להתאמת המוצר למספר ארגוני בריאות ולמדינות שונות

הבריאות  להוכיח חיבור יעיל של המוצר לתהליכי העבודה השוטפים בארגון  התאגיד  

אשר   קיימא-להוכיח בשלב זה מודל עסקי בר  התאגידולצרכיו. כמו כן, על  הרלוונטי  

 מוצר.יאפשר את קיימות ה

 הפרטיות הגנת דיני .7.10.6.4

בארץ ובעולם מטילים דרישות וחובות שונות בקשר    ואבטחת המידע  הגנת הפרטיות  דיני

שימוש אחר, ומטילים דרישות וחובות , גילויו, העברתו וכן כל  מידע אישיועיבוד  לאיסוף  

רגיש. רפואי  במידע  שמדובר  ככל  הבריאות    פעילות  לאור  נוספות  בתחום  השותפות 

ואבטחת המידע   הפרטיות  הגנת  לדיני  כפופים  ותאגידי המטרה  הדיגיטלית, השותפות 

 החלים בישראל ובמדינות אחרות בהן פועלת השותפות. 

 31        criteria-health-health/digital-devices/digital-https://www.fda.gov/medical  

https://www.fda.gov/medical-devices/digital-health/digital-health-criteria
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 הדין בישראל  ( א)

התקנות שהותקנו מכוחו וכן הנחיות הרשות  ,  1981-התשמ"א  חוק הגנת הפרטיות

דרים נרחבים שמטרתם, בין היתר, להגן על קובעים הס"(,  החוק"להלן יחד יכונו  )

אישיותו  על    קרי נתונים,  במאגר מידע  המוחזקמידע אישי  וכן על  המידע    ינושא

של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצבו הבריאותי, מצבו הכלכלי, הכשרתו 

יובהר כי הגישה הישראלית לסוגיות   .המקצועית, דעותיו וכן נתונים על אמונתו

שאינו מזוהה עם אדם  ידע  ות מאפשרת מרחב פרשנות שיפוטי רחב לפיו משל פרטי

עשוי אישילהיחשב    מסוים,  ש  כמידע  סבירים  ככל  באמצעים  לזהות  ניתן 

במסגרת החוק,   )לדוגמא באמצעות הצלבתו עם מידע אחר(.  את היחידבאמצעותו  

על וכן    מידע  מוטלות חובות שונות על בעלי מאגר מידע, על המחזיקים במאגר

מאגר המוטלות המידע   מנהלי  בחובות  עמידה  לאי  בחוק  הקבועות  הסנקציות   .

 בחוק הן סנקציות אזרחיות, מנהליות ופליליות. 

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

הוראות לעניין יישומה של חובת אבטחת המידע במאגרי מידע הכפופים   הקובעות

מהותיות   ודרישות  ארגוניים  מנגנונים  קובעות  התקנות  הפרטיות.  הגנת  לחוק 

מידע לחלק משגרת ניהול של כל ארגון המחזיק מאגרי   שמטרתן הפיכת אבטחת

יה ככל  התקנות הן מודולריות ומחילות חובות ברמה הולכת וגדלה התלו  מידע.

שפעילות עיבוד המידע בארגון משמעותית יותר, ככל שמדובר במידע רגיש יותר, 

ככל שמאגר המידע כולל מידע אודות מספר רב יותר של נושאי מידע וככל שיותר  

בין היתר,   אנשים בארגון הינם בעלי הרשאת גישה למידע המצוי במאגרי המידע.

 דרת סיכונים ועדכונם התקופתי, התקנות קובעות שורה של הוראות בקשר עם הג

להיבטים  מתייחסות  וכן  המאגר  לרגישות  בהתאם  מידע  אבטחת  נהלי  קביעת 

 באבטחתו. הפיזיים של שמירת המאגר והצורך

 דין זר (ב)

מידע אישי ו/או מדינות שונות ברחבי העולם אימצו רגולציה המגנה על  יצוין כי  

להיות כפופים לחקיקה זרה  תאגידי הפרויקט עשויים  .  , לרבות מידע רפואירגיש

של  ישירה  מתחולה  כתוצאה  אם  בין  אישי,  מידע  ועיבוד  לאיסוף  בקשר  שונה 

החקיקה על תאגידי הפרויקט ובין אם כתוצאה מהתחייבויות חוזיות שתאגידי 

על   להגנה  בארה"ב  לרגולציה  ביחס  לרבות  עצמם,  על  לקחת  עשויים  הפרויקט 

  Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 מידע רפואי, קרי 

(HIPAA)ה אישי,  מידע  על  להגנה  האירופאיות  והתקנות   ,-General Data 

Protection Regulation (GDPR). 

 הסכמים מהותיים   .7.11

,  הרגילה  העסקים  בדרך  שאינם  מהותיים  הסכמיםלאינה צד    השותפות  זה  תשקיף  למועד  ועד  הקמתה  ממועד

בין השותף הכללי    ,2020  ספטמברב  29כפי שתוקן ביום    ,2020  במאי  24  שנחתם ביוםהסכם השותפות    למעט

לפרטים אודות הסכמי השותפות לרכישת החזקות בתאגידי   לתשקיף זה.  4לשותף המוגבל. לפרטים ראו פרק  

הותיות לשותפות עם לעיל, אך יצוין, כי ההשקעות בתאגידי המטרה אינן צפויות להיות מ  3.2מטרה, ראו סעיף  

 השלמת ההנפקה. 
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 הליכים משפטיים   .7.12

 . משפטיים להליכים צד אינה השותפות ,התשקיף למועד

 יעדים ואסטרטגיה עסקית   .7.13

ולהשיא ערך    תאגידי המטרהלפעול להשגת תשואה מקסימלית על השקעותיה בהם  ויעדיה    שותפותמטרת ה

לצדדים   זאת, על ידי השבחה ומכירה של חלק או כל החזקותיה בתאגידי המטרהיחידות ההשתתפות.  לבעלי  

לציבור, וזאת במקביל לחיפוש אחר הזדמנויות רכישה או השקעה בפרוייקטי   םשלישיים, או על ידי הנפקת

 מחקר ופיתוח חדשים. 

 רכת השותפות, שותפות, לפי מיטב העבמחיר שיניב ל תאגידי המטרהחזקותיה בהלממש את  תשאף שותפותה

 מתאים.   עיתויל תמתין לשם כךו מיטביים, יםרווח

 אין אסטרטגיה קשיחה לגבי כל תאגידי המטרה, וכל השקעה תידון לגופה.   לשותפות

 גורמי סיכון    .7.14

 העשויה   תקופה  בתוך  ההשקעה  כספי  מלוא  אבדן  של  ממשי  בסיכון   כרוכה  השותפות  של  הערך  בניירות  ההשקעה

 . יחסית קצרה להיות

. השותפות של פעילותה את זה ובכלל קרנות הון הסיכון תעשיית את מאפיינים  להלן  המפורטים הסיכון גורמי

  גורמי   והם  קרנות הון הסיכון  בתעשיית,  ובעולם  בישראל,  עבר  ניסיון  על  מבוססים  אלו  סיכון  גורמי  כי  ,יצוין

  :אליהם  חשופה להיות עשויה או חשופה שהשותפות מעריך הכללי השותף אשר סיכון

  כלכליים מקרו סיכון גורמי .7.14.1

 COVID 19 - נגיף הקורונה .7.14.1.1

( על פעילותה  COVID-19עוקבת ובוחנת את השפעת התפשטות נגיף הקורונה ) השותפות

המטרהופעילות   התשקיף,.  תאגידי  למועד  ונראה    נכון  מהסגר,  לאיטו  יוצא  העולם 

הובילה במקרים רבים לעליה בשיעור    הסגרמ  יציאהשקיימת האטה בהתפשטות הנגיף. ה

. היסטורית,  התחלואה ובישראל הכריזה הממשלה על סדר נוסף במהלך תקופת החגים

מגיפה   של  שני  יותרגל  ומסוכן  ממושך  אשר  היה  הנגיף  של  מוטציות  יתכנו  ובנוסף,   ,

 עשויות גם הן להוות סיכון בריאותי משמעותי.

והאפקט    הבתנודתיות עז  בישראל, הגיבו בקיצוניות למשברשווקי ההון בעולם, כמו גם  

לחיזוי   קשה   לקריסה  2020  במרץ  הובילה  בעולם הקורונה  נגיף התפשטותוהמתמשך 

  המצב ,  השפל  מנקודת  מחודשיים  פחות,  ואולם,  ובעולם  בישראל  המניות  מדדי  לש  מהירה

 .לקדמותו לחזור מתמיד  קרוב

, התפשטות נגיף הקורונה עלולה להביא לפגיעה כלכלית, אשר עדיין שותפותלהערכת ה

לא ניתן להעריך את היקפה בעולם ובישראל. להתפשטותו של נגיף הקורונה עלולה להיות  

ולהתממשותם של גורמי   תאגידי המטרה ובכך על השותפות ת על פעילות  השפעה שלילי

עלול  . בכלל זה, המשך התפשטות הנגיף  שותפותהסיכון הרלוואנטיים לפעילותה של ה

המטרה,על  ישירות    להשפיע יכולת  תאגידי  המטרה  על  יכולת   תאגידי  ועל  הון  לגייס 

https://www.globes.co.il/news/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94.tag
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אחזקותיה  שותפותה את  המטרה  לממש  עלולה  בתאגידי  הנגיף  להתפשטות  בנוסף,   .

התחיל  להיות השפעה שלילית על האפשרות לקיים עסקאות אסטרטגיות, על האפשרות ל 

קבלת  ב , עיכוב, לעיכוב בקבלת אישורים רגולטורייםפיילוטים ו/או ניסויים להמשיךאו 

 . ועל הביקוש למוצרים של תאגידי המטרה מימון מגורמים ממשלתיים

צמיחת  לנ בשל  המטרה  מתאגידי  חלק  על  חיוביות  השפעות  גם  להיות  עשויות  גיף 

אשר  ,  וקבלת טיפול מרחוק  איבחוןשיאפשרו  רפואיים  -טכנולוגיםאפשרויות של תחומים  

 .  תוביל לרגולציה מקלה

 בעולם או  בארץ בטחוני /פוליטי  /הכלכלי במצב שינויים .7.14.1.2

ב גבוהה  המטרה  תאגידיההשקעה  סיכון  ברמת  הכלכלי    כרוכה  מהמצב  גם  ומושפעת 

שינויים במצב  לם.  והפוליטי/בטחוני בארץ ומהמצב הכלכלי של חברות הטכנולוגיה בעו

הפוליטי/בטחוני בארץ מרחיקים לעיתים מישראל משקיעים זרים, המהווים גורם חשוב  

בחברות   זה.  בהשקעות  עולמי  מסוג  עולמי  משבר  ומשבר  הטכנולוגיה בכלל,  בחברות 

בישראל יתקשו למכור את מוצריהן, שעיקרם   תאגידי המטרהלגרום לכך שעלול  בפרט,  

 .לתמיכה כספית נוספת יזדקקומיועד לשווקים בעולם, ו

מדינת ישראל. עשויים לקבל תמיכה מאת רשות החדשנות ב  תאגידי ההזנקחלק מכמו כן,  

, דבר שעשוי רשות החדשנותעלול לחול קיצוץ בתקציבים של    ,בעת משבר כלכלי בישראל

 המטרה.  תאגידילפגוע בפעילות 

המיכשור   חברות  על   שלילית  בצורה  להשפיע  עלולים  בעולם  הפוליטי  במצב  שינויים 

המטרה,  לתאגידי  פוטנציאליות  רוכשות  מהוות  אלו  שחברות  היות  הגדולות.  הרפואי 

להן עלול להשפיע על ביצוע עיסקאות בינן לבין תאגידי  פגיעה ברווחיהן, המחיר המנייה ש

 המטרה. 

 לעיל.  7.8.3לפרטים נוספים בדבר רשות החדשנות, ראו סעיף 

 סיכונים פיננסיים  .7.14.1.3

השותפות ותאגידי המטרה חשופים לשינויים בשיעורי הריבית והאינפלציה, ולתנודות  

 . ר לעומת הש"ח( )במיוחד שער הדול במחיר ניירות ערך סחירים ושערי חליפין

- האפשרויות להשקעת  מבחר  התשקיף,  פרסום  למועד  נכון,  הכללי  השותף  ידיעת  למיטב

,  רב  אינו  הכסף  ערך  על  לשמירה  המספיקה  תשואה   קיימת  ושבהם  קצר  לזמן  ביניים

  .שלילית אף ואולי מועטה אתה ביניים כאמור- השקעות  על שהתשואה תכןיוי

משפיע ארה"ב  הדולר  ובשער  במשק  והשקלית  הדולרית  הריבית  בשער  על    ותתנודות 

ה של  הפנויים  הכספים  דולריים   שותפותתשואת  חוב  ואגרות  בפיקדונות  המושקעים 

כן, השותפות עשויה להיות חשופהיםובפיקדונות שקלי ניירות    . כמו  לתנודות במחירי 

ובשוקי המניות בעולם בכלל בקשר  ,  בארה"ב  NASDAQ-ה   ,ערך בשוק מניות הטכנולוגיה

הל המטרהב  שותפותהשקעות  שווייתאגידי  אשר  חברה    ם,  משווי  מושפע  להיות  יכול 

   .נסחרת דומה



 

 33-ז

16242/1501/7230480v3 

ותוצאות   השותפות  של  הכספיים  דוחותיה  על  לרעה  להשפיע  עלולים  כאמור  שינויים 

 פעילותה. 

 ההשפעה של רפורמות מס אמריקאיות חדשות  .7.14.1.4

"נכנס    2017בדצמבר   האמריקאי  החוק  )להלן:  Tax Cuts and Jobs Actלתוקף   "

"( אשר כולל הפחתות משמעותיות בשיעורי מס החברות. ת המס האמריקאיותו רפורמ"

כתוצאה מכך, תאגידי המטרה עלולים להיפגע משמעותית אם משקיעים פוטנציאלים או 

ארה"ב נוכח רוכשים פוטנציאלים מארה"ב יעדיפו להשקיע או לרכוש חברות תושבות  

דוגמת  ישראליות,  חברות  ובכך  הנובעות מרפורמות המס האמריקאיות,  הטבות המס 

אטרקטיביות.   פחות  רכישה  או  השקעה  הזדמנויות  להיות  יהפכו  המטרה,  תאגידי 

כתוצאה מכך, עסקיהם ותוצאות פעילותם של תאגידי המטרה ושל השותפות עלולים  

 להיפגע באופן משמעותי.  

 מגורמים ממשלתיים מענקים והטבות  .7.14.1.5

רשות   :מתקציבי גורמים ממשלתיים, כגון   או עשויים ליהנות בעתיד  תאגידי מטרה נהנים

החדשנות המעניקה מענקים לפעילות מחקר ופיתוח. מענקים והטבות אלה מגבילים את  

מגבלות בייצור מחוץ לישראל ובמכירת    :אותם )כגון  יםהמקבל  תאגידיםפעילותן של ה

, לפי כתבי האישור והחוקים הרלוונטיים, כאמורם(. הפרת המגבלות  ידע לגורמים זרי

על להטיל  המפרים  עלולה  כספיות    התאגידים  סנקציות  ביניהן,  שונות,  סנקציות 

האמורים,   הממשלתיים  הגורמים  של  בתקציבים  שינויים  כן,  כמו  פליליות.  וסנקציות 

ו/או ההטבות יצמצם את המענקים  או  שימנע  המ  באופן  לקבל   יםעשוי  טרהשתאגידי 

. בנוסף, השקעות גורמים זרים םותוצאותיה  םבעתיד עלולים להשפיע מהותית על פעילות

ידי גורמים רגולטוריים בישראל,  -מושפעות, בין היתר, מהמשך עידוד השקעות חוץ על 

ובכלל זה בתחום המיסוי. במקרה בו יופסק ו/או יוגבל עידוד השקעות החוץ כאמור, עלול  

, ובהתאם לפגוע בתוצאותיהן תאגידי המטרהבהשקעות של גורמים זרים ב  הדבר לפגוע

 השותפות.העסקיות ובתוצאותיה העסקיות של 

 מגבלות על מימוש החזקות  .7.14.1.6

מגבלות חוקיות וחוזיות העלולות להגביל את אפשרות    יםקיימתאגידי המטרה  לחלק  

, בין היתר, מתן  ל יכולת לכלו. מגבלות אלו  שותפותידי ה- המימוש של ההחזקות בהן על

, ו/או זכות וטו bring alongזכות סירוב ראשונה ו/או זכות הצטרפות לרכישה ו/או זכות 

באות מניות  מבעלי  מטרהלחלק  תאגידי  מניות.  ם  להעברת  בהתייחס  כן,    לרבות  כמו 

 . כללי חסימה על פי דיני ניירות ערךדיני תחרות ועשויות לחול מגבלות רגולטוריות, כגון:  

 אירועי סייבר לאבטחת מידע  .7.14.1.7

עשויים  השותפות המטרה  נתונ  ותאגידי  מידע    יםלהיות  מערכות  של  קריסה  או  לנזק 

שונות לניס  ,ומחשוב  או  יוכן  כאמור  למערכות  זרים  גורמים  של  וחדירה  פריצה  ונות 

אירועי 'סייבר' אחרים, בהם גניבת מידע ו/או כסף, אשר בכוחם להביא לפגיעה בפעילות  

 השותפות ו/או תאגידי המטרה.של הכספיות ובתוצאות 

 ענפיים  סיכון גורמי .7.14.2
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 קשיים בהשגת מימון עתידי לחלק מתאגידי המטרה .7.14.2.1

בעלויות נושאים  הפיתוח  בשלבי  הנמצאים  מטרה  פעילויות   תאגידי  של  משמעותיות 

המחקר, פיתוח ושיווק, וזאת לצד הכנסות מוגבלת, אם בכלל. הצלחתם של תאגידים  

נוסף למימון העלויות כאמור. אם תאגידים אלה  אלה עשויה להיו הון  בגיוס  ת תלויה 

מניותיהם הנוכחיים או ממקורות חיצוניים, הדבר עלול לסכן   מבעלייתקשו להשיג מימון  

את המשך פעילותם השותפות, ולהשפיע לרעה באופן מהותי על תוצאות פעילותם של  

  הפיננסי  מצבה  על  גלאה מכך  תאגידי המטרה ועל הביצועים הפיננסיים שלהם, וכתוצ

 .השותפות של פעילותה ותוצאות

 המטרה  תאגידישל  םהשגת מטרותיה אי .7.14.2.2

השקעה בתאגידי מטרה הינה השקעה בסיכון גבוה בשל האפשרות שתאגיד המטרה כלל  

מטרותיו.   את  להשיג  יוכל  המטרהשל    םהצלחתלא    ם בה  תשקיע  השותפותש  תאגידי 

, במצב  הםהמועסק ב  וח האדם, באיכות כאותם תאגידי מטרהתלויה ברמת הניהול של  

  ים צרים המוגמרים אותם מפתחהשווקים הבינלאומיים, באיכות הטכנולוגית של המו

המטרה בה,  תאגידי  ועיכובים    ובשינויים  בקשיים  ייתקל  לא  המוצר  שפיתוח  בכך 

להערכה, ניתן  לא  שהיקפן  נוספות  בעלויות  ביכולת  הכרוכים  מוצרים    םוכן  להחדיר 

  ן.חדשים לשוק בתזמון ובמחיר נכו

לתה לממש השקעות  וקי ההון הבינלאומיים וביכוותלויה בש  שותפותהצלחת הכמו כן,  

ה. לפרטים השקיע  םבה  תאגידי מטרהשביצעה בעבר ו/או להביא להנפקה ציבורית של  

 לעיל.    8.4.4אודות מגבלות אפשריות על מימוש תאגידי המטרה, ראו סעיף 

 קניין רוחני  .7.14.2.3

ש וודאות  כל  פיתוחיה  וצליחי  המטרה  תאגידיאין  על  פטנטים  או   םלרשום  השונים 

של    םכן, אי יכולת  כמותבעו על ידי צדדים שלישיים.  ילא י  שמםשפטנטים שיירשמו על  

על סודותיה  המטרה  תאגידי ולהגן  לגרום לכך שסודותיה  םלשמור  עלול   םהמסחריים 

כל   ן, איבנוסף.  םהמסחריים יגיעו לידי צד שלישי שיעשה שימוש במידע זה ויתחרה בה

כך   עצמאי,  באופן  דומה  או  זהה  טכנולוגיה  לפתח  יצליח  לא  שלישי  שצד  וודאות 

תחום הקניין הרוחני כמו כן,    .ייפגעו  המטרה  תאגידישל מוצרי    יםהיחסי  יתרונותיהםש

בתעשיית המכשור הרפואי מאופיין בתביעות משפטיות רבות. לעתים קרובות הקביעה  

מפר   מסוים  מוצר  מפר)כי  אינו  משפטיות  פט  (או  סוגיות  ומערבת  וודאית,  אינה  נט 

לתביעות  ים  בפיתוח מכשור רפואי חשופים  העוסקתאגידי המטרה  ועובדתיות מורכבות.  

להוצאות נכבדות, לצריכת זמן רב, להקדשת תשומת  ם  קניין רוחני אשר עשויות לגרום לה

. כל םיהאיסור למכור את מוצרם  לב ניהולית ולתשלום נזקים ואף עשויות להטיל עליה 

על מצב באופן מהותי  לרעה  להשפיע  עלול  לעיל  פעילות  םהאמור  ותוצאות  , םהפיננסי 

 השותפות.וכתוצאה מכך גם על מצבה הפיננסי ותוצאות פעילותה של 

, יעלה בידי צדדים תאגידי המטרהייתכן שלאחר השלמת הפיתוח ורישום פטנט על מוצרי  

שי יוכנס  בהם  חלופיים  מוצרים  לפתח  של שלישיים  עקיפה  יאפשר  אשר  טכנולוגי  נוי 

זכויותיהן המוגנות בפטנט. במקרה כזה יתכן ויעלה בידי צדדים שלישיים לפתח מוצרים  

תוך שהם אינם מפרים את הזכויות המוגנות בפטנט,   תאגידי המטרהמתחרים למוצרי  
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ולהקטין את הרווח   תאגידי המטרהדבר אשר עשוי להגביר את התחרות במוצריהן של  

 . וי שלהןהצפ

ייתכן שלאחר השלמת פיתוח ורישום פטנט, צדדים שלישיים יפעלו לשם ייצור מוצרים  

  הםתוך הפרת זכויותיהן המוגנות בפטנטים. לאור זאת, יצור מוצרי  תאגידי המטרהשל  

, תוך הפרת זכויותיהן המוגנות בפטנט, עשוי להסב להן נזק ולהביא של תאגידי המטרה

 .כך שהדבר יקטין את רווחיהן הצפויים לירידה במחירי מוצריהן,

 בענף  תחרות .7.14.2.4

  לשם   העומדים  בכספים  והגידול  מטרה  תאגידיב  בהשקעה  העוסקים  הגורמים  ריבוי  עקב

  מטרה   תאגידי  באיתור  בקשיים   להיתקל  שותפותה  עלולה,  כאמור  השקעות  ביצוע

  בין   התחרות  שמגמת  במקרה  מתאים  בקצב  כאמור  תאגידיםב  השקעות  וביצוע  יםמתאימ

ק  תאגידיב  בהשקעה   העוסקים  הגורמים לגדול.  תמשיך  סיכוןימטרה  קצב   ,ים  כי 

 יגדל.  שותפותתשקיע ה םהמטרה בה תאגידייוגבל, והסיכון ב שותפותהשקעות ה

 כפיפות לרגולציה  .7.14.2.5

 תחולבתחומים שונים ומגוונים ועל כן יכול שלכל תאגיד מטרה    עוסקיםתאגידי המטרה  

ברגולציה  שונה.    רגולציה שינוי  להיות  לכל  על  עלולה  מיידית  המטרה השפעה   תאגידי 

שינוי הרגולציה יכול להשפיע על סיווג המוצר שתאגיד המטרה מפתח הפועלות בענף.  

 ו.ו/או על משך הזמן לקבלת האישורים המתאימים בכדי לשווק

 המטרה תאגידי פועלים בהםם בתחומיוודאות -איו  סיכון  מרכיבי .7.14.2.6

ל בהם  תחוהחדירה  המטרה    יםפועלמים  ואיתאגידי  סיכון  במרכיבי  וודאות -כרוכה 

יצליחו  שתאגידי המטרה גבוהים ודורשת השקעת זמן ומשאבים ניכרים. אין כל וודאות 

מוצריה מוצריהםבפיתוח  בייצור  הרם,  האישורים  בהשגת  או  הדרושים  ,  גולטוריים 

מוצריה שיווק  של  םלצורך  והפיתוח  המחקר  פעילות  המטרה.  אלתאגידי  ובייחוד  ה  , 

כל ים  העוסק איכותי.  אדם  כוח  ודורשת  רבות  שנים  אורכת  רפואי,  מכשור  בפיתוח 

כרוך במורכבות מדעית והנדסית, ומצריך ידע  תאגידי המטרה פרויקט לפיתוח מוצר של 

או עסקי עלול , רפואי, מדעי  תוח המוצר. היעדר של ידע טכנולוגיטכנולוגי נרחב לצורך פי

הפיתוח השלמת  לאחר  כי  סיכון  קיים  כן  המוצר.  בפיתוח  כישלון  או  לעיכוב  , להוביל 

כמו כן,  תחרה עשוי לפתח מוצר בעל עליונות טכנולוגית ובכך לזכות ביתרון תחרותי.  מ

קליניים.   בניסויים  כישלון  של  סיכון  כל  קיים  כי  אין  המטרה  וודאות  יצליחו תאגידי 

ושיווק ייצור  לשלבי  פיתוח  משלבי  מסחרי  ,  לעבור  בהיקף  ייצור  כושר  בניית  לרבות 

והקמת מערכי שיווק ומכירות. היכולת לחדור לשווקים במקרים בהם לא קיים מוצר  

הפוטנציאליים  ם  ליידע את לקוחותיהתאגידי המטרה  של  ם  מתחרה תלויה אף ביכולת

בפיתוח,  כישלונות  או  קשיים  עיכובים,  ויתרונותיו.  במוצר  השימוש  אפשרויות  בדבר 

עסקיה על  מהותי  באופן  לרעה  להשפיע  עלולים  המוצר  שיווק  או  ותוצאות   םייצור, 

, וכתוצאה  םלגייס את המימון הנדרש לפעילותם  , ועל יכולתתאגידי המטרהשל  ם  פעילות

 התאגיד. של ו ת פעילותותוצאוו מכך גם על עסקי

 תלות בכוח אדם מקצועי ומיומן  .7.14.2.7
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של   המטרה  הצלחתן  מפתח  תאגידי  אנשי  של  שירותיהם  בהמשך  היתר,  בין  תלויה, 

ישנן תאגידי מטרה שבהן ישנו תלות  בתחומי הפיתוח, הייצור, ההנהלה והפיתוח העסקי.  

א ביכולתן של  . אם לא יהביזם ו/או אנשים שהגו את הרעיון ו/או מובילים את המיזם

 . כאמור, הדבר עלול לגרום לעיכוב בפיתוח וייצור מוצריהן  אנשיםלשמר  תאגידי המטרה  

  שותפות ל ייחודיים ןסיכוגורמי  .7.14.3

 Reimbursement –כיסוי ביטוח רפואי  .7.14.3.1

  בצורה  לשוק  החדירה,  דיגיטליות  בטכנולוגיות  והן  רפואי  במכשור  הן,  הרפואי  בתחום

דורשת שלתהליך הרפואי יהיה כיסוי ביטוחי ע"י  מבטח כלשהו, חברת ביטוח   נרחבת

חולים.   קופת  או  פרטית  קליניים  ציבורית,  נתונים  דורשת  ביטוחיים  כיסויים  קבלת 

וכספיים תומכים, מאמץ לובינג ועבודה צמודה עם רופאים מובילי דעה. התהליך עלול  

 לקחת זמן רב ועלויות גבוהות. 

שיג שיפוי ביטוחי, עלולה לפגוע במודל העסקי של תאגיד המטרה, בקצב  אי הצלחה לה

 הצמיחה ויכולת החדירה לשוק. 

  מיוחדים   וסיכונים  ענפיים סיכונים,  מקרו  סיכוני)  טיבם  פי-על   הסיכון  גורמי  פירוט  להלן

  עסקי   על  השפעתם  מידת  פי-על   הכללי  השותף  להערכות  בהתאם  דורגו  אשר(  לשותפות

   (:וקטנה בינונית, גדולה  השפעה) המוגבלת השותפות

  הכללי  בשותף תלות .7.14.3.2

  על   המלאה  השליטה,  המוגבל  לשותף  הכללי  השותף  שבין  השותפות  להסכם  בהתאם

 ישתתף  לא  המוגבל  השותף.  הכללי  השותף  בידי  תהיה  ועסקיה  השותפות  של  ניהולה

  משפטית   פעולה  השותפות  בשם  יעשה  ולא  עסקיה  או  השותפות  בניהול  שהיא  צורה  בשום

 .  השותפות את תחייבנה לא המוגבל  השותף פעולות. כלשהי

     מוגבלה  שותףה של מעמדו  .7.14.3.3

  בניהול   שהיא  צורה  בשום  פוישתת  לא  יםהמוגבל  פיםהשות  כי  ,קובע  השותפות  הסכם

  מוגבל   ושותף  היה.  כלשהי  משפטית  פעולה  השותפות  בשם  ויעש  ולא  עסקיה  או  השותפות

  בסעיף   כקבוע,  כללי  שותף  היה  כאילו  לחוב  מוגבל  שותףאותו    עלול  ,זו  הוראה  יפר  כלשהו

 .  השותפויות לפקודת )ג(63

   אחריות מחזיקי היחידות לחובות השותפות .7.14.3.4

של 63סעיף   קיומה  במשך  רשאי,  אינו  מוגבל  שותף  כי  קובע,  השותפויות  לפקודת  )ב( 

חלק מהשקעתו בשותפות, ואם השותפות, למשוך או לקבל, במישרין או בעקיפין, שום  

ים ספק  ר. קיעשה כן, יהא חב בחיוביה של השותפות כדי הסכומים שמשך או קיבל כאמו

, מהווה משיכה  לשותפים המוגבליםבאשר לשאלה האם חלוקת רווחים על ידי השותפות  

יד על  קבלה  השקעת  יהםאו  סעיף    םשל  מכוח  האסורה  והאם 63בשותפות,  הנ"ל,  )ב( 

עד גובה   יםהמוגבל  פיםשל השות  םשל פעולה זו הינה הרחבת אחריות  תוצאתה היחידה

 הסכום שמשך או קיבל כאמור, או שפעולה כאמור אסורה
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 מס  היבטי .7.14.3.5

בתי  בפסיקת  נדונו  טרם  היחידות  ולבעלי  השותפות  לפעילות  הקשורות  המס  סוגיות 

וכאשר המשפט בישראל, ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי המשפט אם  

מהסוגיות  חלק  לגבי  כן,  כמו  להכרעתם.  האמורות  המשפטיות  הסוגיות  תובאנה 

 המשפטיות, אין אפשרות לצפות מה תהיה עמדתה של רשות המסים.

הואיל ועל פעילות השותפות ועל מחזיקי היחידות חל משטר מס ייחודי, לאור תחולת 

)כמתואר   הדין, לעילהצו  תיקון  בעקבות  שיגרמו  לשינויים  בעמדת    (,  שינוי  או  פסיקה 

רשות המיסים, כאמור לעיל, יכולות להיות השלכות מהותיות על המשקיעים בניירות  

 הערך של השותפות. 

  על  הסיכון גורם  של  ההשפעה  מידת  
 בכללותה   הקבוצה  פעילות

  השפעה 
 גדולה 

  השפעה 
 בינונית 

  השפעה 
 קטנה

מקרו  
 כלכליים 

   COVID 19 x  - נגיף הקורונה
שינויים במצב הכלכלי/פוליטי/בטחוני  

  x  בארץ או בעולם

 x   סיכונים פיננסיים 
ההשפעה של רפורמות מס אמריקאיות  

  x  חדשות 
 x   מענקים והטבות מגורמים ממשלתיים

 x   מגבלות על מימוש החזקות 
  x  אירועי סייבר לאבטחת מידע 

 ענפיים 

קשיים בהשגת מימון עתידי לחלק  
  x  מתאגידי המטרה 

אי השגת מטרותיהם של תאגידי  
   x המטרה 

  x  קניין רוחני  
  x  תחרות בענף 

   x כפיפות לרגולציה 
וודאות בתחומים -מרכיבי סיכון ואי

 x  בהם פועלים תאגידי המטרה 
  

   x תלות בכוח אדם מקצועי ומיומן 
מיוחדים 
 לקבוצה 

  Reimbursement  x –כיסוי ביטוח רפואי 
   x תלות בשותף הכללי 

   x מעמדו של השותף המוגבל 
אחריות מחזיקי היחידות לחובות  

  x  השותפות 

  x  היבטי מס 

  הסברי דירקטוריון השותף הכללי על מצב ענייני השותפות .7.15

 . (2020ביוני  30נכון גם ליום אשר ) 2020 במאי 27ליום  של השותף הכללי להלן יובא דוח הדירקטוריון

 כללי  .7.15.1

לפי פקודת השותפויות על פי הסכם שותפות שנחתם   2020במאי    27ביום    נרשמה בישראלהשותפות  

בין אלמדה חברת ניהול בע"מ כשותף כללי מצד אחד לבין אלמדה נאמנויות   2020במאי    24ביום  

 בע"מ כשותף מוגבל ראשון מצד שני.

ידי השותפות.   על  פעילות  כל  בוצעה  זה טרם  למועד  ועד   להיות   צפויה  השותפותממועד הקמתה 

  יםקוסע ה  בתאגידים  שקיע"שותפות מו"פ" כהגדרת מונח זה בתקנון הבורסה. בהתאם, השותפות ת

בתעשייה,   טכנולוגיות  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  בחוק  זה  מונח  כהגדרת  ופיתוח,  במחקר 
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"  1984-התשמ"ד הדיגיטליתבתחו"(,  "פהמו   חוק )להלן:  הבריאות  הרפואימי  המכשור  - וה  , 

BioConvergence . 

  חשבונאות   תקן  להוראות  בהתאם  סיכון  הון  קרן  מהווה  השותפות,  השותפות  פעילות  אופי  לאור

"  כלולות  בחברות  השקעות  בדבר  28  בינלאומי  בחברות   השקעותיה  את   ותמדוד(  "IAS 28)להלן: 

 מכשירים  בדבר   9  בינלאומי   כספי  דיווח  לתקן   בהתאם  הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  כלולות

 "(.  IFRS 9)להלן: " פיננסיים

 פרטים בדבר החשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .7.15.2

ב השוק  סיכוני  ניהול  על  הוא  האחראי  שלשותפות  הכספים  חרמש.   סמנכ"ל  ירון  מר  השותפות, 

יהול  , ונלא קבעה מדיניות לניהול הסיכונים בגין חשיפה הנובעת מסיכוני שוקלמועד זה, השותפות  

וידווח, לפי הצורך   ביחס לכל מקרהיבוצע על ידי הנהלת השותף הכללי  הסיכונים ומעקב אחריו  

 השותף הכללי.   לדירקטוריון

 מדיניות השותפות בנושא מתן תרומות   .7.15.3

ו/או התחייב   םלא קבע מדיניות בנושא תרומות, ולא תרדירקטוריון השותף הכללי ,  זה נכון למועד  

 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסיתת. לתרום תרומו

דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית   על פי החלטת דירקטוריון השותף הכללי המספר המזערי של

למועד זה, מר ארי ברונשטיין . נכון השותף הכללי יעמוד על אחדאשר יכהנו בדירקטוריון  ופיננסית

 בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית. םהנומר צחי סולטן 

 דירקטורים בלתי תלויים .7.15.4

לאחר הפיכתה של השותפות לשותפות מו"פ ציבורית,   ,על פי החלטת דירקטוריון השותף הכללי

בדירקטוריון השותף הכללי יעמוד על אחד המספר המזערי של דירקטורים בלתי תלויים שיכהנו  

הכללי   השותף  לדירקטוריון  מונו  טרם  זה,  למועד  נכון  החיצוניים(.  הדירקטורים  לשני  )בנוסף 

 דירקטורים בלתי תלויים. 

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים .7.15.5

דירקטוריון   פי החלטת  הכלליעל  לשותפות מו"פהשותף  של השותפות  הפיכתה  ציבורית,   , לאחר 

ופיננסית שיכהנו בדירקטוריון  המספר המזערי של דירקטורים   השותף בעלי מומחיות חשבונאית 

אחד.   על  יעמוד  מאפשר הכללי  הנ"ל  המזערי  המספר  בפעילותה,  בהתחשב  כי  סבורה  השותפות 

 ן. נכון למועד התשקיף, מר ארי ברונשטיין, לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדי

 . מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור יו"ר הדירקטוריון, ומר צחי סולטן, הינם בעלי

 

 "ל מנכ, יניב אירית  ר"ד  הדירקטוריון"ר יו, ברונשטיין ארי
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 השותפות  ניהול  - 8 פרק

  דירקטוריון השותף הכללי .8.1

 להלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון של השותף הכללי:  
 ארי ברונשטיין, יו"ר דירקטוריון  שם

 024455404 : זיהוי מספר
 1969ביולי  30 : לידה תאריך

 צור יגאל  , 14278ת.ד.  : דין בי  כתבי  להמצאת מען
 ישראלית  : נתינות 
 - : הדירקטוריון בוועדות  חברות 

 לא : מומחה  חיצוני  דירקטור או   תלוי בלתי  דירקטור 
בת שלה או תאגיד קשור    תאגיד ,  השותפותשל    עובד

בשותפות   עניין  בעל  של  או    אותו   והתפקיד שלה 
 : ממלא

 לא

 2020ביוני  29 : כדירקטור כהונה תחילת  תאריך
 אביב.  -תואר ראשון בניהול וכלכלה מאת אוניברסיטת תל :השכלה

 אביב. -תואר שני במימון וחשבונאות מאת אוניברסיטת תל
רלוונטי    האחרונות  השנים  בחמש  תעסוקה וניסיון 

 : לפעילות השותפות
מאי    החל לחודש    2009מחודש  מר  2020  אפרילועד  שימש   ,

אלרון  מנככ   ברונשטיין  חברת    "מ בע  אלקטרונית   תעשייה "ל 
" חברות    ."(אלרון)להלן:  במספר  מטעמה  וכדירקטור 

   ציבוריות ופרטיות.
כיו"ר  2020  שנת  ועד  2015  שנתבין   ברונשטיין  מר  שימש   ,

 דירקטוריון אפסילון בית השקעות בע"מ. 
כסגן נשיא    , שימש מר ברונשטיין2017 שנת ועד  2006 שנתבין 

" )להלן:  בע"מ  דיסקונט  השקעות  כאשר  "שדסק חברת   ,)"
תפקידיו העיקריים כללו טיפול בחברות בנות, פיתוח עסקי,  
וניהול החשיפות הפיננסיות וההשקעות הכספיות של   וריכוז 

ברונשטיין   מר  סייע  כן,  כמו  ציבוריים    בגיוסי דסק"ש.  חוב 
הבנות  לדסק"ש כדירקטור    שלה   ולחברות  במספר  וכיהן 

 מטעמה.  חברות ציבוריות ופרטיות
שנת    2000שנת  בין   במספר    עסק  ,2005ועד  ברונשטיין  מר 

החברה הישראלית לתקשורת    תפקידים בכירים בחברת בזק
 ומנהל חטיבת כלכלה ופיתוח עסקים. סמנכ"ל  , וביניהם  בע"מ

 - : כדירקטור  משמש  בהם נוספים  תאגידים פירוט 
 אין  (:יש)אם   בחברה   אחר  ענין   בעל  עם  משפחתית   קירבה 

  כשירות   בעל  או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות   בעל
 : מקצועית 

 כן 

 

 יניב אירית ד"ר  שם
 059099663 : זיהוי מספר

 1964 בנובמבר  12 : לידה תאריך
 , רמת גן 4רחוב כרמלי  : דין בי  כתבי  להמצאת מען

 ישראלית  : נתינות 
 - : הדירקטוריון בוועדות  חברות 

 לא : מומחה  חיצוני  דירקטור או   תלוי בלתי  דירקטור 
בת שלה או תאגיד קשור    תאגיד ,  השותפותשל    עובד

בשותפות   עניין  בעל  של  או    אותו  והתפקידשלה 
 : ממלא

 ומנכ"ל חברת השותף הכללי  ת מייסד התפשו

 2020במאי  20 : כדירקטור כהונה תחילת  תאריך
ספר לרפואה, אוניברסיטת  ה בית  ( מאת  MD)  ברפואה דוקטור   :השכלה

 גוריון בנגב. -בן
עסקים במנהל  שני  מאת  MBA)  תואר  רקאנטי    ספרה  תבי ( 

 אביב.-למנהל עסקים, אוניברסיטת תל
רלוונטי    האחרונות  השנים  בחמש  תעסוקה וניסיון 

 : לפעילות השותפות
כ  ,2020ועד    2012בין השנים   יניב  בקרן  שימשה ד"ר  שותפה 

באקסלמד בהשקעות  העוסקת  השקעות  קרן  הזנק  ,  חברות 
הדיגיטליתו והבריאות  הרפואי  המכשור  בתחומי  .  תאגידים 

יניב  משמשת  כיום, בהן    ד"ר  חברות  במספר  כדירקטורית 
אלה:   ובין  הקרן,  ממיקהשקיעה  בע"מ,  מדיקל  -דיגמא 

בע"מ כמו  סוניויו   כירורגיה חדשנית  ד"ר    בע"מ.  כן, שימשה 
חברת   דירקטוריון  כיו"ר  בע"מיניב  מדיקל  אשר  אקסימו   ,

- תמורת כ  2019בשנת    .AngioDynamics Incנרכשה על ידי  
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דולר   45 אופציה    מיליון  של  )עם  דולר    20  לתשלום  מיליון 
דרך באבני  לעמידה  בכפוף  כן,  (נוספים  כמו  שימשה  . 

ב אנ וחבר דירקטורית  בע"מ דת  בע"מ,    וספן  וקרטיהיל 
 ., בהתאמה2020ובשנת  2019בשנת  (Structural Acquisition Agreementרכישה מבנית )  שהתקשרו בהסכמי 

, העוסקת  דיגמא מדיקל בע"מד"ר יניב הינה שותפה מייסדת ב
סוג   לסוכרת  טיפול  ניסויים  2בפיתוח  לשלבי  הגיעה  אשר   ,

של   מייסדת  שותפה  והינה  בע״מקליניים,  אשר    ,ניטינוטס 
 . לטיפול בהשמנת יתר ('minimally invasive'עוסקת בפיתוח של טיפול בפולשנות מינימלית )

, כיהנה ד"ר יניב בדירקטוריון  2015ועד שנת    2009בין השנים  
  ביותר הגדול    ארגון , ההאיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות

, והייתה  טק ומדעי החיים-המייצג את תעשיות ההיי   בישראל
 .MIXII-Biomedבין מארגני כנס מדעי החיים השנתי, 

השנים   יניב  2012ועד    2011בין  ד"ר  כיהנה  חברת  כמנכ"ל  ,  Impulse Dynamics NV  " :( הנמנית על האימפולס)להלן" - Hobart Group.    כיהנה ד"ר יניב  2011ועד שנת    2007משנת ,
 . Hobart Group  -כמנכ"ל חברת מטאקיור בע"מ, אשר גם נמנית על ה

אירגון  2020בשנת   שותפות,  מספר  עם  יניב,  ד"ר  הקימה   ,
החיים   מדעי  בתעשיית  צעירות  מנהלות   .WE@HealthTech  –לפיתוח 

רשומים פטנטים  מספר  יניב  לד"ר  כן,  ומאמרים    כמו 
 בתחום הרפואה. יםמפורסמ

( בע"מ, סיינריו ישראל  2009דיגמא מדיקל בע"מ, קרטיהיל ) : כדירקטור  משמש  בהם נוספים  תאגידים פירוט 
כירורגיה חדשנית בע"מ,  -בע"מ, אנדוספן בע"מ, ממיק

  סוניוי בע"מ, ריוואמפ מדיקל בע"מ,   ניטינוטסניטילופ בע"מ, 
'קר  הלת  זיו , מבע"מ, סקאוטקאם בע" ביופרוטקט בע"מ, 

גו  , באיא הלתקר בע"מ ,.Valcare Inc, קולוספן בע"מ,  בע"מ
 .ויריליטי מדיקל בע"מ,  יזמות והשקעות בע"מ -הלתטק 

 אין  (: יש)אם    בחברה  אחר  ענין   בעל  עם  משפחתית   קירבה 
  כשירות   בעל   או  ופיננסית  חשבונאית   מומחיות   בעל

 : מקצועית 
 כן 

 
 בלאט דוד אמיר  שם

 040016552 זיהוי: מספר 
 1980ביוני  15 תאריך לידה: 

 , תל אביב 5רחוב המאירי אביגדור  מען להמצאת כתבי בי דין: 
 ישראלית  נתינות: 

 - חברות בוועדות הדירקטוריון: 
 לא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני מומחה: 

עובד של החברה, חברת בת שלה, חברה קשורה של  
 ענין בה והתפקיד אותו ממלא: החברה או של בעל 

 ראשי שותף מייסד וסמנכ"ל השקעות 

 2020במאי  20 תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 
) השכלה: ראשון  ביוטכנולגיה   (BScתואר  הפקולטה    מאת  בהנדסת 

 .לביוטכנולוגיה ומזון, טכניון, מכון טכנולוגי לישראל, חיפה
( עסקים  במנהל  שני  רקאנטי  MBAתואר  הספר  בית  מאת   )

 .אביב-למנהל עסקים, אוניברסיטת תל
האחרונות השנים  בחמש  רלוונטי    תעסוקה  וניסיון 

 : לפעילות השותפות
השנים   כ2020ועד    2016בין  בלאט  מר  שימש  בקרן    ף שות, 

בתאגידים  אקסלמד בהשקעות  העוסקת  השקעות  קרן   ,
בין    כמו כן,   . בתחומי המכשור הרפואי והבריאות הדיגיטלית

, שימש מר בלאט מנהל השקעות בקרן  2015ועד    2010השנים  
ו בקרן, הוביל מר בלאט את הליכי  י במהלך תפקיד  אקסלמד.

  המשיך להיות מעורב בחברות בהן השקיעה הקרן וה  ההשקע
נרשמו  באמ  בהן טרם  פעיל בחברות  צעות כהונתו כדירקטור 

   הכנסות.
מ במספר  כחלק  כדירקטור  בלאט  מר  מונה  הקרן,  השקעות 

אלה, ובין  הקרן,  מטעם  בע"מ,    דירקטוריונים  ספיין  נלט 
 בע"מ.  מדיקל  וטיילורמד  .Valcare Inc קרטיהיל בע"מ,

השנים בלאט  ביצע    ,לאורך  בחברותמר  טק  -הלת'  השקעות 
'(Healthtech)'   מיליון דולר.  200בסכום מצטבר של 

כאנליסט בקבוצת    מר בלאט  , שימש2010עד  ו  2008בין השנים  
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ב ייעץ  שם  קפיטל,  ה גורן  ותחום  למספר    רכישותהמיזוגים 
בתחום   היתר,  ובין  תחומים,  במגוון  העוסקות  חברות 

 התקשורת והתשתיות.  
,  דיאגנוסטיק רובוטיקס בע"מ, טיילורמד מדיקל בע"מ פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:  Valcare Inc. באיא  ,  מיניאינוייזיב בע"מ, לט ספיין בע"מנ

סייט   ס.ד.  ,יזמות והשקעות בע"מ  - גו הלתטק, הלתקר בע"מ
 .אבחון בע"מ )משקיף בלבד(

 אין  קירבה משפחתית עם בעל ענין אחר בחברה )אם יש(: 
כשירות   בעל  או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל 

 מקצועית: 
 כן 

 
 סולטן  מנחם)צחי( יצחק  שם

 22409585 מספר זיהוי: 
 1966במרס  11 תאריך לידה: 

 ב , תל אבי19רחוב קהילת אודסה  להמצאת כתבי בי דין: מען 
 ישראלית  נתינות: 

 - חברות בוועדות הדירקטוריון: 
 לא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני מומחה: 

עובד של החברה, חברת בת שלה, חברה קשורה של  
 החברה או של בעל ענין בה והתפקיד אותו ממלא: 

 שותף מייסד 

 2020במאי  20 תחילת כהונה כדירקטור: תאריך 
עסקים   השכלה: ומנהל  בכלכלה  ראשון  מאת    (.B.A) תואר 

 האוניברסיטה העברית בירושלים. 
מאת האוניברסיטה   (.M.A) תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים 

 העברית בירושלים.
האחרונות השנים  בחמש  רלוונטי    תעסוקה  וניסיון 

 : לפעילות השותפות
שנת   מ"ר  2016מאז  מכהן  קפיטל  כ  סולטן,  דיסקונט  יו"ר 

השנים  חיתום בין  שנת    2008.  סולטן  2016ועד  מר  שימש   ,
 מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון כלל פיננסים חיתום בע"מ. 

סולטן  מ  מר  למעלה  של  ניסיון  בעל  בתחום    25  -הנו  שנים 
ההנפקות והוא נחשב כיום לאחד מאנשי שוק ההון המובילים  

 בישראל.   
הוביל   ההון,  בשוק  פעילותו  תקופת  סולטן,    מר במהלך 

וגיוסים   ציבוריות  הנפקות  אלפי  בניהולו,  חברות  באמצעות 
פרטיים, ניהל תהליכי הפרטת חברות ממשלתיות, פעל בתחום  

הראשוניות  המ ההנפקות  את  והוביל  הפיננסיים  כשירים 
בתי זקוק לישראל, קבוצת עזריאלי    : הגדולות בישראל )כגון

 וקבוצת קרסו(.  
כן,   של    מרכמו  הכללי  בשותף  השליטה  בעל  הנו  סולטן 

על השליטה בחברת אורד,  ב  השותפות "מודיעין אנרגיה" והנו 
סולטן פעיל    מראשר נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  

גם בתחום האנרגיות המתחדשות בעיקר במערכות סולאריות  
וכן פעיל בתחומי ההי טק והביו טק באמצעות מיזמים בהם  

 הוא שותף. 
( בע"מ, מודיעין אנרגיה שותפות  1992מודיעין אנרגיה ניהול ) פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור: 

וגז בע"מ, סטר נפט  נויה חיפושי  צח  -יפס בע"מ, חדמוגבלת, 
בע"מ,    1צח בע"מ, ארגסול פרויקט  -צח בע"מ, מיד-בע"מ, דו

ירוקה   אנרגיה  סולג  בע"מ,  שמש  סולג  בע"מ,  פיתוח  סולג 
קפיטל   דיסקונט  בע"מ,  אנרגיה  פטרוליום  ריצ'לנד  בע"מ, 

 . חיתום בע"מ, אורד בע"מ
 אין  קירבה משפחתית עם בעל ענין אחר בחברה )אם יש(: 

כשירות  בעל   בעל  או  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות 
 מקצועית: 

 כן 
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את   למנות  הכללי  השותף  בכוונת  ההנפקה,  לאחר  נוריק  מר  מיד  הלוי  ופרופ'  עידן    ים כדירקטוריונתן 

 ין י, אשר מינורינה שפירוגב'    ענת סגל  גב'י דירקטוריות חיצוניות,  תוזאת בנוסף לש  ,בדירקטוריון השותף הכללי

 כפוף לקבלת אישור אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות על פי דין.

 נושאי משרה בכירה אחרים בשותפות ובשותף הכללי .8.2

 להלן פירוט אודות נושאי המשרה הבכירה בשותפות ובשותף הכללי:  

 שם   ירון חרמש 
 תפקיד:   כספים"ל סמנכ

 מספר תעודת זהות:   058445917
 תאריך לידה:   1963בדצמבר  3

 מועד תחילת כהונה:   2020ביוני  29
 תפקיד בשותף הכללי, בחברה בת, בחברה קשורה או בבעל עניין:   לא
 האם הוא בעל עניין בשותף הכללי או בשותפות:   לא
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין   לא

 בשותף הכללי:  
מאת   חשבון  ובראיית  בכלכלה  ראשון  תואר 

 השכלתו:   אוניברסיטת בן גוריון. 
החל משנת    שותף הייטק בחברת טוטאל פינאנס

בין השנים  2020 שנת    2017,  , סמנכ"ל  2019ועד 
בשנת   בע"מ,  אקסג'ט  בחברת  ,  2016כספים 

  2011מנכ"ל חברת איימבטר בע"מ, ובין השנים  
, סמנכ"ל כספים בחברת סקודיקס  2016ועד שנת  

 ניסיונו בחמש שנים האחרונות:   בע"מ.
  עורכי דין לתשקיף זה .8.3

 , תל אביב132גרינברג, שנהב ושות', משרד עורכי דין: דרך מנחם בגין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי,  

   רואי החשבון המבקרים של השותפות .8.4

 א, תל אביב יפו 144דרך מנחם בגין , קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון
   משרדה הרשום של השותפות .8.5

 , המגדל המשולש, תל אביב132מרכז עזריאלי, דרך מנחם בגין 
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 בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  - 9 פרק

 לחוק ניירות ערך.  1 בפרק זה המונח "בעל ענין" פירושו השותף הכללי וכל מי שהינו "בעל ענין" בשותף הכללי כמשמעותו של מונח זה בסעיף
   תגמולים לנושאי משרה בכירה ולבעלי ענין  .9.1

קה של תגמולים שישולמו על ידי השותפות לבעלי עניין, בהתאם להסכם השותפות, וכן לנושאי משרה בשותף הכללי, בשנה מייצגת שלאחר השלמת ההנפ  פרופורמהנתוני    להלן

 :  1(דולר באלפי אלא אם צוין אחרת הנתונים מופיעים )
 תגמולים אחרים תגמולים עבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 

 היקף  תפקיד  שם סה"כ 
שיעור החזקה   משרה

ביחידות  
עלות   השתתפות 

תשלום מבוסס   מענק  שכר 
דמי   יחידות השתתפות 

דמי   ניהול
 דמי  ריבית אחר עמלה  ייעוץ

 אחר שכירות 
אלמדה  

ניהול   חברת 
מהתמורה    20% - - 2161.6 - - - - 100% שותף כללי  בע"מ

שתתקבל בגין  נטו 
 - - - - 3כל אירוע מימוש

ארי  
  דירקטוריון "ר  יו ברונשטיין 

אופציות    68,000 - - - 15% השותף הכללי 
יחידות   לרכישת 

של    4השתתפות  בשווי 
 204.5 * - - - - - 53.4 . 151.1-כ

אירית   ד"ר 
ודירקטור   יניב  מנכ"ל 

 329.7 * - - - - - - - 589.1 240.6 - 100% בשותף הכללי 
השקעות   אמיר בלאט  סמנכ"ל 

ודירקטור   ראשי 
 329.7 - - - - - - - - 689.1 240.6 - 100% בשותף הכללי  

 77 - - - - - 777 - - - - - 20% סמנכ"ל כספיים  ירון חרמש 
 הקמתה ועד למועד פרסום התשקיף, לא שילמה השותפות שכר והוצאות לבעלי עניין.   ממועד .9.1.1

פות על ידי טוטאל פייננס. סכום זה  סכום זה כולל גם שירותי סמנכ"ל כספים, הנהלת חשבונות ושכר המוענקים לשותבאמצעות טוטאל פייננס בע"מ.    פות שירותי סמנכ"לות הכספים מוענקים לשות  7 משכורות.   6בהנחת תשלום מענק שנתי מקסימלי בסך של   6 משכורות.   6בהנחת תשלום מענק שנתי מקסימלי בסך של   5 .להלן 9.2.1.10 סעיף ראו ,  האופציות של הכלכלי הערך  אודות  לפרטים           4 . השותפות להסכם 9.3 סעיף ראו , היוזמה דמינוספים ביחס לתשלום  לפרטים  3 . ההנפקה ביצוע  לאחר מידצפוי לשקף את סך הנכסים בשותפות  אשר, מיליון ש"ח(  68דולר ) מיליון 20.2-כ  שלבהנחת סך נכסים  מחושב  2 .ש"ח לדולר  3.366סכומים שנקבעו בש"ח תורגמו לדולר לפי שער של   1 
לפרטים נוספים וכן לפרטים בדבר שירותים נוספים שמקבל השותף הכללי  מהתמורה הכוללת כאמור.    10%-מהתמורה הכוללת המשולמת לטוטאל פייננס כאשר השותף הכללי נושא ב  90%מייצג  

 הלן.   ל 9.2.4עבור השותפות ועבור עצמו מאת טוטאל פייננס בע"מ, ראו סעיף 
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   פירוט תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בשותפות  .9.2
 טייןשארי ברונ .9.2.1

משרה. בהתאם להסכם   15%מר ברונשטיין מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של השותף הכללי בהיקף של  

בין מר ברונשטיין לבין השותף הכללי, יהיה מר ברונשטיין זכאי לדמי   2020ספטמבר  ב  29שירותים מיום  

 ש"ח, בתוספת מע"מ כדין.  15,000ודשיים בסך של ניהול ח

במקרה של סיום הסכם השירותים, למעט כתוצאה מסיבה, מר ברונשטיין יהיה זכאי להודעה מוקדמת  

 חודשים וכן למענק הסתגלות בהיקף המקסימלי הקבוע במדיניות התגמול. 3בת 

הניתנות   אופציות  68,000  ,עם הפיכתה של השותפות לשותפות מוגבלת ציבורית  ,מר ברונשטיין יקבל

 : וקצינה האופציות שתלהלן תמצית ותנאי  .יחידות השתתפות 68,000-למימוש ל

לכל    10  -  מחיר מימוש .9.2.1.1 כנגד ,  יחידת השתתפותש"ח  הדולר ארה"ב  של  היציג  לשער  צמוד 

 . הש"ח

האופציות תבשלנה לאורך תקופה של ארבע שנים בהבשלה רבעונית )הבשלה   -  תנאי הבשלה .9.2.1.2

  "( הניצע" )להלן בסעיף זה:   מכמות האופציות בכל רבעון( ובלבד שמר ברונשטיין  1/16של  

 ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של השותף הכללי. 

ת אופציה שהבשילה, תפקע  כל אופציה שהוענקה אך לא מומשה, לרבו  -  תקופת האופציה .9.2.1.3

"(. על אף האמור לעיל, אם תקופת האופציהשנים ממועד הענקתן )להלן: "  7ותבוטל בתום  

תקופת האופציה תסתיים במהלך תקופה אשר נקבעה על ידי הדירקטוריון כתקופת חסימה 

( פנים  מידע  של  לקיומו  פוטנציאל  או  קיומו  לעמידה  blackout periodבשל  בכפוף  אזי   ,)

התקיימות כל יתר תנאי האופציות, תקופת האופציה תוארך באופן אוטומטי, ללא צורך ול

תקופה  למשך  הכללי,  השותף  דירקטוריון  לרבות  שהוא,  גורם  כל  של  נוספת  החלטה  בכל 

דירקטוריון  נוספת במספר ימים השווה למספר הימים הכלולים בתקופת החסימה כאמור.  

 – "  תקופת האופציהתקופת האופציה כאמור לעיל. "  ודיע לניצע על הארכתי   השותף הכללי

 לרבות תקופת האופציה המוארכת, כאמור לעיל. 

 התאמות   .9.2.1.4

 עסקת מיזוג, פיצול ו/או שינוי מבני (א)

ו/או שינוי מבני אחר של השותפות, האופציות,  פיצול  בכל מקרה של עסקת מיזוג, 

ו מזומן  תמורת  יומרו  ו/או  יוחלפו  ו/או  יימכרו  ו/או  אופציות /יבוטלו  תמורת  או 

חליפיות ו/או תמורת ניירות ערך אחרים בשותפות או בתאגיד האחר, לפי העניין, או  

תתבצע בהתייחס אליהם כל התאמה אחרת, והכל על פי שיקול דעתו המוחלט של  

השותפות, בכפוף לאישורים על פי דין, לרבות אישור  השותף הכללי של  דירקטוריון  

שנדרש, וללא צורך בקבלת הסכמת הניצע, לרבות לגבי  מקדמי מרשויות המס, ככל  

 אחת או יותר מהאפשרויות המפורטות להלן: 
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האופציות  (1 ואם  תואץ  הבשילו  שלא  האופציות  של  ההבשלה  תקופת  וכיצד  אם 

ידי השותפות או  על  ייפדו  יימכרו,  יבוטלו,  שתקופת ההבשלה שלהן לא תואץ, 

תאגיד אחר ולבצע לשם כך שינויים  יוחלפו באופציות ו/או בניירות ערך אחרים ב

 במחיר המימוש אם וככל שידרשו;  

אם וכיצד אופציות )כולל אופציות שתקופת ההבשלה שלהן הואצה כאמור לעיל(   (2

יבוטלו, ימומשו, יוחלפו ו/או יימכרו על ידי הנאמן או השותפות, לפי העניין, עבור  

 הניצע; 

ש (3 אופציות  )כולל  שמומשו  ההשתתפות  יחידות  שלהם כיצד  ההבשלה  תקופת 

יימכרו  ו/או  יוחלפו  הואצה כאמור לעיל( המוחזקות עבור הניצע על ידי הנאמן 

 ו/או יומרו על ידי הנאמן עבור הניצע; וכן 

לקבוע כל הוראה ולבצע כל פעולה ו/או התאמה בקשר לאופציות ותנאיהן, ככל   (4

 שיידרש לפי שיקול דעתו. 

הון (ב) איחוד  או  פיצו  -  פיצול  של  מקרה  של  בכל  השתתפות  יחידות  הון  איחוד  או  ל 

השותפות, או כל אירוע הוני תאגידי בעל אופי דומה באופן מהותי, השותפות תבצע 

 הניצעאת השינויים או ההתאמות הדרושים לשם מניעת דילול או הגדלת זכויותיו של  

ביחס למספר יחידות ההשתתפות נשוא האופציות שטרם מומשו על ידי הניצע וטרם 

 או ביחס למחיר המימוש של כל אופציה. /פקעו ו

אם תחלק השותפות רווחים במזומן לכל מחזיקי יחידות ההשתתפות    -  חלוקת רווחים ( ג)

שלה, והתאריך הקובע את הזכות לקבלת חלוקת רווחים זו יחול לאחר מועד הקצאת 

האופציות, אך לפני מועד המימוש שלהן בפועל, יופחת מחיר המימוש של כל אופציה 

מומשה לפני חלוף התאריך הקובע הנ"ל, במלוא סכום חלוקת הרווחים ליחידת  שלא 

 השתתפות ברוטו, אשר חולק כאמור.

זכויות (ד) יחידות    -  הנפקת  למחזיקי  השותפות  ידי  על  זכויות  הנפקת  של  במקרה 

ההשתתפות, מספר יחידות ההשתתפות הנובעות ממימוש האופציות יותאם בהתאם 

כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של יחידת   למרכיב ההטבה של הזכויות,

ההשתתפות בבורסה ביום המסחר האחרון שלפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של  

 יחידת ההשתתפות "אקס זכויות". 

בכל מקרה בו כתוצאה מהתאמה המפורטת לעיל, תידרש השותפות להקצות שברי   ( ה)

ומספר  כאמור,  השתתפות,  יחידת  שברי  השותפות  תקצה  לא  השתתפות,  יחידת 

יחידות ההשתתפות שיוקצו לניצע יעוגל למספר השלם הקרוב )כלפי מעלה או כלפי  

 מטה, לפי המקרה(. 

זה כפוף להוראות (ו) כי האמור בסעיף  לניירות ערך בתל אביב בע"מ    יובהר,  הבורסה 

ולכל בורסה אחרת אשר יחידות ההשתתפות תיסחרנה בה, מעת לעת, ובכלל זה, מחיר  

המימוש של האופציות לא יפחת ממחיר המימוש המינימלי בהתאם לתקנון הבורסה  

 )ככל שקיים(. 
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קצו בגין עם הקצאתן, תהיינה יחידות ההשתתפות שהו  -  זכויות יחידות השתתפות שמומשו .9.2.1.5

ועניין,  דבר  לכל  השותפות  של  ההשתתפות  ליחידות  בזכויותיהן  שוות  האופציות  מימוש 

הזכות  את  הקובע  התאריך  אשר  אחרת,  הטבה  או  רווחים  חלוקת  לכל  זכאיות  ותהיינה 

לקבלתן חל ביום הקצאת יחידות ההשתתפות או לאחריו. אופציות לא תקנינה למחזיק בהם 

יק יחידות השתתפות, לרבות זכות הצבעה או הזכות להשתתף זכות כלשהי המוקנות למחז

 ברווחי השותפות, טרם מימושן ליחידת השתתפות. 

 סיום העסקה/שירות  .9.2.1.6

 -   סיום העסקה או שירות מכל סיבה שהיא, למעט כתוצאה ממוות, נכות או עילה (א)

סיבה,  מכל  תסתיים  קשור  בתאגיד  או  בשותפות  ניצע  של  שירותו  או  העסקתו  אם 

בסעיפיםלמעט   )ב(  כאמור  התגבשה   )ד(-קטנים  לממשן  שהזכות  אופציות  להלן, 

(vested עד למועד סיום ההעסקה או השירות תהיינה ניתנות למימוש לפי המוקדם )

ימים ממועד סיום יחסי העבודה או השירות, לפי העניין; או )ב( מועד    90מבין: )א(  

 ליתר האופציות שהוקצו לטובתו תפקע.  תום תקופת האופציה. זכאות הניצע

נכות  (ב) או  מוות  בשל  שירות  או  העסקה  או   -  סיום  העבודה  יחסי  סיום  של  במקרה 

השירותים של הניצע עם השותפות או תאגיד קשור כתוצאה מנכות )כאשר הגדרת  

(,  דירקטוריון השותף הכלליניצע כסובל מנכות תיעשה לפי שיקול דעתו המוחלט של  

או במקרה של פטירה, חו"ח, של ניצע בזמן ההתקשרות עם השותפות או תאגיד קשור,  

תקופה )א(    במשך  מבין  במוקדם  או    12שתסתיים  הנכות  אירוע  מקרות  חודשים 

יהיה הניצע   "(התקופה הנוספתהפטירה כאמור, או )ב( תום תקופת האופציה )להלן: "

או יורשיו, לפי העניין, זכאי לממש את כלל האופציות אשר הבשילו עד לאותו מועד 

זכאות ליתר האופציות  וכן את המנה הבאה בלבד לאחר אותו מועד )ככל שקיימת(. ה

שהוקצו לטובת הניצע תפקע במועד סיום יחסי העבודה או השירותים. במקרה של 

העברת יחידות השתתפות ליורשי הניצע, יחולו על היורשים הוראות המיסוי על פי כל  

 דין. 

מעילה ( ג) כתוצאה  שירות  או  העסקה  הכללי  -  סיום  השותף  רשאי    דירקטוריון  יהיה 

מוש אופציות, לרבות הוראות בדבר ביטול הענקה של אופציות,  לקבוע הגבלות על מי

בשותפות   שירותו  או  העסקתו  אם  לניצע  שהוענקו  לאו,  אם  ובין  הובשלו  אם  בין 

 תסתיים בעילה. 

, זכות  דירקטוריון השותף הככלילמעט אם נקבע אחרת על ידי    -  שינוי מקום העסקה  (ד)

ת או להבשלתן לא תסתיים או  הניצע לאופציות שהוענקו לו תחת תוכנית האופציו

נותן  או  משרה  נושא  או  כעובד  לעבוד  עבר  שהניצע  מהעובדה  כתוצאה  רק  תפקע 

 שירותים בשותפות ו/או בתאגיד קשור.  

לא יבוצע מימוש של אופציות ליחידות השתתפות ביום הקובע    -  מגבלות על מימוש האופציות .9.2.1.7

, לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד  להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון

"(. כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע שותפות אירוע שותפות מהנ"ל יקרא: "

חל לפני היום הקובע של אירוע שותפות, לא תבוצע המרה או הקצאה ב"יום האקס" כאמור.  

 ון הבורסה. על הקצאת יחידות השתתפות נשוא האופציות תחולנה המגבלות הקבועות בתקנ
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האופציות שתוענקנה תהיינה חסומות בהתאם למסלול המס הנבחר, ככל    –  מגבלות עבירות .9.2.1.8

רשאי    דירקטוריון השותף הכללישיחול. בנוסף, לבקשת חתמים בהצעת ניירות ערך לציבור  

הניצע למכור   היום או לתקופה ארוכה יותר במהלכה לא יורש  180להחליט על חסימה של עד  

שתתפות. כמו כן, יחולו על הניצע מגבלות על מכירה חוזרת בהתאם להוראות  את יחידות הה

 blackלנהלי השותפות בעניין תקופות החשכה )  ףכפו  ג לחוק ניירות ערך וכן הניצע יהי15סעיף  

out periods .) 

סעיף    -  מיסוי .9.2.1.9 לפי  המיסוי  מסלולי  שלושת  מבין  לאחד  בהתאם  תוענקנה    102האופציות 

ה לעניין  )לפקודה  כדלקמן:  שליטה  בעלי  שאינם  משרה  נושא  או  לעובד  הקצאה 1קצאה   )

( 3( הקצאה במסלול הכנסת עבודה באמצעות נאמן; )2במסלול רווח הון באמצעות נאמן; )

הקצאה במסלול ללא נאמן; וכן הקצאה לנותן שירותים ו/או בעל שליטה לפי הוראות סעיף 

 )ט( לפקודה. 3

   ותהערך הכלכלי של האופצי .9.2.1.10

(  B&S)  בלאק אנד שולס  פי מודל- במועד אישור הדירקטוריון, על  כל אופציההערך הכלכלי של  

 :פרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן. ה ש"ח 4.83-הוא כ

 ש"ח  7.40 - מחיר אפקטיבי של יחידת השתתפות (א)

נגד ש"ח צמוד לשער היציג של הדולר ארה"ב כ  10  -  ל אופציהמחיר המימוש של כ (ב)

 הש"ח 

 שנים  7 -ורך החיים של כתב האופציה  א ( ג)

תקן)תנודתיות   (ד) החיים  –ביומד    -הייטק  ענף  לפי    (סטיית  במדעי  לחודש    השקעות 

 10.8% -  2020 אוגוסט

שער ריבית חסרת הסיכון התואם את אורך החיים של כתב האופציה על פי מקדמי  ( ה)

 0.3%  - 2020בספטמבר  1יום היוון ל

 0%  -תשואת הדיבידנד הצפויה  (ו)

אופציות( בהתאם לאמור   68,000)   ערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציה שיוקצו לניצעה

 .אלפי ש"ח 329- לעיל הוא כ

 ר אירית יניב "ד .9.2.2
. בהתאם להסכם עבודה אישי וכדירקטור בשותף הכללי  ר אירית יניב מכהנת כמנכ"ל השותף הכללי"ד

  של  לשכר חודשי בסךר יניב זכאית  "ר יניב לבין השותף הכללי, תהיה ד"בין ד   2020  ספטמברב  29מיום  

לדמי הבראה, חופשה  ר יניב  "ת דכן, זכאי  מדד המחירים לצרכן. כמושיעור עליית  ש"ח צמוד ל  50,000

, מכשיר סלולרי וגילום מלא בגין הפרשות אלה  פנסיהלו  שנתית, ימי מחלה, הפרשות לקרן השתלמות

כמ למנכ"לורכב  מייסדת  קובל  בנוסף,  ושותפה  לנשיאה  .  זכאית  תהא  יניב  הקשורות  ד"ר  בהוצאות 

 . ואחזקת המכשיר הסלולרי וכן תהא זכאית לגילום מלא של ההוצאות בגינם  לאחזקת הרכב

 למפורט במדיניות התגמול של השותפות )ראו להלן(. ד"ר אירית יניב תהא זכאית לבונוס שנתי בהתאם 
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משכורות, והכל בהתאם לעקרונות   3למענק מיוחד בגובה של עד    אירית יניב תהא זכאיתבנוסף, ד"ר  

המפורטים במדיניות התגמול. בנוסף, במקרה של סיום יחסי ההעסקה, למעט כתוצאה מסיבה, ד"ר יניב  

חודשים וכן למענק הסתגלות בהיקף המקסימלי הקבוע במדיניות    6תהא זכאית להודעה מוקדמת בת  

 התגמול. 

 . תחרות-לשמירה על סודיות ולאיר יניב "דלל התחייבויות של והסכם העבודה כ
 מר אמיר בלאט  .9.2.3

ודירקטור בשותף    ( בשותף הכלליChief Investments Officerמר אמיר בלאט מכהן כסמנכ"ל השקעות )

בין מר בלאט לבין השותף הכללי, יהיה    2020  ספטמבר ב  29. בהתאם להסכם עבודה אישי מיום  הכללי

  כן, זכאי   מדד המחירים לצרכן. כמושיעור עליית  ש"ח צמוד ל  50,000לשכר חודשי בסך  מר בלאט זכאי  

וגילום מלא בגין    ולפנסיה  לדמי הבראה, חופשה שנתית, ימי מחלה, הפרשות לקרן השתלמותמר בלאט  

אלה להפרשות  כמקובל  ורכב  סלולרי  מכשיר  מייסד  מנכ"לס,  בנוסף,  ושותף  זכאי.  יהיה  בלאט   מר 

הא זכאי לגילום מלא של  יואחזקת המכשיר הסלולרי וכן    בהוצאות הקשורות לאחזקת הרכבלנשיאה  

 .  ההוצאות בגינם

 למפורט במדיניות התגמול של השותפות )ראו להלן(. מר אמיר בלאט יהא זכאי לבונוס שנתי בהתאם 

משכורות, והכל בהתאם לעקרונות המפורטים   3מר בלאט יהיה זכאי למענק מיוחד בגובה של עד  בנוסף,  

במדיניות התגמול. בנוסף, במקרה של סיום יחסי ההעסקה, למעט כתוצאה מסיבה, מר בלאט יהיה זכאי  

 ענק הסתגלות בהיקף המקסימלי הקבוע במדיניות התגמול. חודשים וכן למ 6להודעה מוקדמת בת 
 . תחרות-לשמירה על סודיות ולאימר בלאט לל התחייבויות של והסכם העבודה כ

 ירון חרמש .9.2.4

בהתאם להסכם שירותים   ,משרה  20%מר חרמש מכהן כסמנכ״ל כספים של השותף הכללי בהיקף של  

. על פי  לבין השותף הכללי  "(פייננס  טוטאל)להלן: "  שנחתם בין טוטאל פייננס בע"מ  2020  יוניב  16מיום  

זה  ההסכם,   תשקיף  פי  על  ההנפקה  הכללי  ממועד  לשותף  להעמיד  התחייבה  פייננס   שירותי טוטאל 

וכן שירותי סמנכ"ל    חרמש   ירון  מר  באמצעות  משרה  20%  של  בהיקף  עבור השותפות  כספים"ל  סמנכ

)בנפרד מהשותפות( באמצעות מר ירון חרמש וכן ש  הנהלת ,  חשבות  ירותיכספים עבור השותף הכללי 

ש"ח    24,000בסך של    ת כוללתחודשילשותף הכללי עבור השותפות ועבורו, וזאת בתמורה    ושכר  חשבונות

 להלן.    9.6.7 לפרטים בדבר נשיאת השותף הכללי בעלויות אלה ראו סעיף. בתוספת מע"מ

ועד למועד ההנפקה על פי תשקיף זה, השותף הכללי   2020ביולי    1מבלי לגרוע מהאמור לעיל החל מיום  

 ישלם לטוטאל פייננס תמורה שנגזרת מהיקף שעות העבודה שיושקעו על ידי נציגי טוטאל פייננס.

 .ימים 7כל צד רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מראש בת ההסכם קובע כי 
 . תחרות-לשמירה על סודיות ולאי טוטאל פייננסהתחייבויות של  השירותיםהסכם ולל כן כ

לפי חישוב של   ,(מע"מ כדין)כולל  ש"ח    57,586  -ל פיננס סכום של כאנכון למועד התשקיף, שולם לטוט

 מר ירון חרמש.ש"ח לשעה, על בסיס שעות העבודה בפועל של  425
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   דמי ניהול לשותף הכללי .9.2.5
באמצעות השותף הכללי ייתן שירותי ניהול וייעוץ לשותפות המוגבלת  להסכם השותפות,    9.1לפי סעיף  

(, בתמורה לדמי ניהול " המייסדים"  )להלן:ר אירית יניב, מר אמיר בלאט ומר צחי סולטן  "ד,  המייסדים

של השותפות הנכסים  לסך  בשיעור משתנה, בהתאם  בדוחות הכספיים הם  ש  כפי,  רבעוניים  מופיעים 

 המאוחדים הסקורים או המבוקרים של השותפות, כמפורט להלן:  השנתייםהרבעוניים או 
 ; 0.2%שיעור דמי הניהול יעמוד על  - מיליון דולר 120-הינו נמוך מבמקרה בו סך הנכסים  .9.2.5.1
 240, או גבוה מסכום זה, אך נמוך מסך של  מיליון דולר  120במקרה בו סך הנכסים עומד על   .9.2.5.2

 ;  0.15%שיעור דמי הניהול יעמוד על  - מיליון דולר
הניהול יעמוד על   שיעור דמי   –או גבוה ממנו    מיליון דולר  240במקרה בו סך הנכסים הינו   .9.2.5.3

0.125% ; 
 "(.  דמי הניהולוהכל בתוספת מע"מ כדין, וזאת לאורך כל חיי השותפות )להלן: "

על בסיס מספר    דמי הניהול המגיעים לשותף הכללי בגין הרבעון הקלנדרי הראשון יחושבו פרו ראטה

 הימים שחלפו ממועד השלמת ההנפקה על פי התשקיף ועד לתום אותו רבעון קלנדרי.   

 הוצאותבהשתתפות  .9.2.6

הכללי והשותף  המוגבלת  השותפות  הוצאות  ידי   ,כל  על  ישולמו  השותפות,  לעסקי  בקשר  שתוצאנה 

 .להסכם השותפות 9.2סעיף , והכל כמפורט בהשותפות המוגבלת

 יוזמהדמי  .9.2.7
מהתמורה נטו בגין   20%בשיעור של    יוזמהבו דמי    השליטהו/או לבעלי  ת תשלם לשותף הכללי  השותפו

יוזמה,  ,בתוספת מע"מ כדין  כל אירוע מימוש לעמידה בתנאי הסף לתשלום דמי  והכל בהתאם    כפוף 

 . להסכם השותפות 9.3סעיף ובכפוף להוראות 

יוזמה" "דמי  מהווים  היוזמה  דמי  השותפות,  לא כהגדרת    ,להבנת  ולכן,  השותפויות,  פקודת  המונח 

 אישור של מחזיקי יחידות ההשתתפות לאורך כל חיי השותפות. יצריכו

 דירקטורים גמול .9.2.8

בכוונת השותפות לשלם לשתי הדירקטוריות החיצוניות גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים 

, 2000-הקבועים המפורטים בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

ור, בהתאם לדרגת ההון של השותפות, וכן להחזר הוצאות כמפורט בתקנות האמורות וביטוח, שיפוי ופט

לכהן כדירקטורית בלתי תלוי דירקטור אחד, הצפוי  השותפות צפויה למנות  להלן.    9.5כמתואר בסעיף  

יהיהבשותפות ואשר  ופטור( לאלה של הדירקטורים    ,  )לרבות ביטוח, שיפוי  זהים  זכאי לתנאי כהונה 

 החיצוניים.  

וי אשר עתיד להתמנות והדירקטור הבלתי תל  ברונשטייןמר    ,המייסדים)למעט  הדירקטורים  יתר    כל

לתנאי כהונה זהים )לרבות   יהיו זכאים(  מועד ההנפקה ובכפוף לה בסמוך ללדירקטוריון השותף הכללי  
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. בנוסף, כל אחד ממר עידן נוריק , שיפוי ופטור( לאלה של הדירקטורים החיצוניים, כמפורט לעילביטוח

  במחיר   יחידות השתתפות  17,000-מימוש לאופציות, הניתנות ל  17,000-ופרופ' יונתן הלוי יהיה זכאי ל

צמוד לשער   ש"ח  10)קרי:    זה  תשקיף  פי  על  לציבור  בהנפקה  אחת   השתתפות  יחידת  למחיר  השווהמימוש  

של שנים )הבשלה    ארבע, כפוף לתקופת הבשלה אשר תיפרס על פני  (היציג של הדולר ארה"ב כנגד הש"ח

יהיו בהתאם  ןרבעומכמות האופציות בכל    1/16 יתר תנאי האופציות  כל  יו"ר (.  לתנאי האופציות של 

כמפורט סעיף לעיל.   9.2.1  בסעיף  הדירקטוריון  ראו  האופציות,  של  הכלכלי  הערך  אודות  לפרטים 

כל אחד ממר עידן נוריק ופרופ' יונתן שיוקצו לות  ערך הכלכלי המצרפי של כל האופציהלעיל.    9.2.1.10

 .אלפי ש"ח 82-לעיל הוא כ 9.2.1.10בסעיף כל אחד( בהתאם לאמור אופציות ל 17,000הלוי )

השותפות  ,  2020  בספטמבר  29ביום   .9.3 של  המשרה  נושאי  עבור  תגמול  מדיניות  הכללי  השותף  דירקטוריון  אישר 

לפרק זה. בהתאם   ספח כנוהשותף הכללי בהתאם להוראות פקודת השותפויות. עותק ממדיניות התגמול מצורף  

מדיניות התגמול הנ"ל    ,2013-לתקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, התשע"ג   1  לתקנה

מובהר, כי מדיניות  טעונה אישור רק בחלוף חמש שנים מהמועד שבו תהפוך השותפות לשותפות מוגבלת ציבורית.  

תגמול זו אינה חלה על תשלומים שמשולמים ו/או ישולמו על ידי השותף הכללי למי מבעלי השליטה בשותף הכללי,  

 או בשותף הכללי. /שלא במסגרת תפקידם כנושאי משרה בשותפות ו
  שכר המפקח .9.4

-ו  )בתוספת מע"מ(דולר(    1049-)כלחודש    ש"ח  3,500המפקח יהיה זכאי לקבל מאת השותפות תמורה כדלקמן:  

 . דולר עבור התשקיף 5,000
  אחריות, שיפוי וביטוחפטור מ .9.5

  ביטוח נושאי משרה .9.5.1
  ספטמברב   3  התקשרות השותפות מיוםאישר דירקטוריון השותף הכללי את    2020בספטמבר    29ביום  

 בשותף הכללי ו/או  רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בשותפות,  ל  2020

שלה בנות  קשורות  ם,בחברות  "אליהם  ובחברות  )להלן:  לעת  מעת  בה  שיכהנו  וכפי  ביטוח ,  פוליסת 

   "( אשר תנאיה העיקריים הינם כדלקמן:האחריות השוטפת
 ובמצטבר לתקופת  למקרה  מיליון דולר  5לא יעלה על    הפוליסה  פי  על  המבטח  אחריות  לגבו .9.5.1.1

  .הביטוח בתוספת הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול האחריות
  .דולר  60,000לא תעלה על  השותפות שתשלם השנתית הפרמיה .9.5.1.2
   .חודשים  12 של לתקופה הינה הפוליסה .9.5.1.3
לעניין תביעות בקשר עם הפרת דיני ניירות ערך וכן  הפוליסה כוללת כיסוי לשותפות עצמה   .9.5.1.4

הרחבה לפיה לנושאי המשרה זכות קדימה על פני השותפות והשותף הכללי בקבלת תגמולי 

  ביטוח.
   (POSI) פוליסת ביטוח אחריות בגין הנפקה לציבור .9.5.2

ביטוח האחריות השוטפת כאמור בסעיףבנוסף   בפוליסת  ביום    9.5.1  להתקשרות השותפות   29לעיל, 

נוספת   2020בספטמבר   ביטוח  בפוליסת  השותפות  התקשרות  את  הכללי  השותף  דירקטוריון  אישר 
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נושאי  הדירקטורים,  הראשון,  המוגבל  השותף  הכללי,  השותף  השותפות,  חבות  את  המכסה  ונפרדת 

ניירות הערך של השותפות לפי התשקיף.  המשרה והעובדים, בגין תביעות אפשריות בקשר עם הצעת 

יעלה על  הפוליסה    גבול אחריות המבטח על פי למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח    מיליון דולר  5לא 

האחריות   לגבול  מעבר  סבירות  משפט  הוצאות  על  בתוספת  תעלה  לא   )להלן:דולר    70,000והפרמיה 

   שנים. 7"(. פוליסת ביטוח ההנפקה נערכת מראש לתקופה של פוליסת ביטוח ההנפקה"
  שיפוי נושאי משרהפטור ו .9.5.3

לשותף הכללי ולכל    שיפויפטור ואישר דירקטוריון השותף הכללי הענקת כתבי    2020  בספטמבר  29  ביום

כנושאי  המכהנים  הכללי  בשותף  ענין  לבעלי  לרבות  ובשותפות,  הכללי  בשותף  המשרה  מנושאי  אחד 

משרה שותף הכללי ונושאי התפטור מאחריות את ההשיפוי, השותפות  הפטור ו משרה. בהתאם לכתב  

תשפה את השותף  וכן    בשותף הכללי ובשותפות, לרבות בעלי ענין בשותף הכללי המכהנים כנושאי משרה

הכללי ו/או כל אחד מנושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות, בשל כל הפסד, הוצאה או נזק שהם או  

אותו עשו   שלוחיהם יישאו בהם או שידרשו לשאת בהן, במישרין או בעקיפין, בשל כל מעשה או מחדל 

פי דין. נוסח -פי הסמכויות שהוענקו לשותף הכללי בהסכם השותפות או על -או חדלו בשם השותפות על 

  לפרק זה. נספח ב' מצורף כ השיפויהפטור וכתב 

   אישי בהן  עסקאות של השותפות עם השותף הכללי או עסקאות שלבעלי השליטה בשותף הכללי עניין  .9.6
למיטב ידיעת השותפות, להלן פרטים בדבר כל העסקאות עם השותף הכללי או עם בעל השליטה בשותף הכללי או  

שלבעלי השליטה בשותף הכללי יש עניין אישי באישורה, אשר השותפות או תאגיד בשליטתה או חברה קשורה לה, 

 התקשרו בה: 

  9.3-ו 9.2, 9.1ראו סעיפים  ,לשותף הכלליהיוזמה  לפרטים בדבר תשלום דמי ניהול, החזר הוצאות ודמי  .9.6.1

   הסכם השותפות.ל

 . לעיל   9.5.3ראו סעיף  בשותף הכללי לפרטים בדבר מתן כתב פטור ושיפוי לנושאי המשרה .9.6.2

בגין  .9.6.3 פוליסת ביטוח  ורכישת  ונושאי משרה  דירקטורים  ביטוח אחריות  פוליסת  לפרטים בדבר רכישת 

 לעיל.  9.5.2-ו 9.5.1ההנפקה, ראו סעיפים  

לפרטים בדבר הסכמי העסקה אישיים בין חברת השותף הכללי לבין ד"ר אירית יניב ומר אמיר בלאט,   .9.6.4

 לעיל, בהתאמה. 9.2.3-ו 9.2.2ראי סעיפים 

בכל הקשור להקמת השותפות, מימון פעילותה  על ידי השותפות  מייסדים  ללפרטים בדבר החזר הוצאות   .9.6.5

 להסכם השותפות.  9.2.1ש"ח, ראו סעיף  מיליון 1.2והוצאות הכרוכות בביצוע ההנפקה בסך של עד 

 קפיטל  דיסקונט  עם  מסגרת  בעסקת  התקשרות  ילהכל  השותף  דירקטוריון  אישר  2020  ספטמברב  29  ביום .9.6.6

  בשותף   השליטה  מבעלי  אחד  שהינו,  סולטן  צחי  מר  בשליטת"(, חברה  דיסקונט"מ )להלן: "בע  חיתום

כחתם    שתשמששל דיסקונט על מנת    שירותיה  את  לעת  מעת השותפות תהא רשאית לשכור    לפיה,  הכללי

של השותפות, ובלבד שתנאי ההתקשרות    ו/או חוב   ו/או ביחד עם אחרים, בגיוסי הון  הו/או כמפיץ, בעצמ

להלן. עסקת המסגרת כאמור    כמפורטהשותפות ודיסקונט יהיו מבוססים על הפרמטרים המצטברים    בין

החל ממועד רישומן למסחר לראשונה של יחידות ההשתתפות על פי  שנים  חמשתקפה לתקופה של  תהא

 תשקיף זה. 
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ו/או מפיצים נוספים, לא יהיושל השותפות ישתת  ו/או החוב  ככל שבגיוס ההון .9.6.6.1  פו חתמים 

בגין ההתקשרות  מתנאי  יותר  טובים  דיסקונט  עם  ההתקשרות  עם   תנאי  שירותים  אותם 

 החתמים ו/או המפיצים הנוספים כאמור. 

ו/או החוב, לפי  סך העמלות יקבע לפי ממוצע משוקלל של העמלות שנגבו בכלל גיוסי ההון   .9.6.6.2

עשרה החודשים שקדמו   בשמונההמחקר ופיתוח    בתחוםהשתתפה דיסקונט,    םבה העניין,  

ו/או החוב של כל תאגיד    גיוס ההון  לגיוס האמור, לתאגידים אשר שווי השוק שלהם במועד

ו/או החוב על ידי האורגנים   גיוס ההוןאישור דומה לשווי השוק של השותפות במועד  כאמור

בחשבון את גודל ההנפקה הממוצע המשוקלל יביא  (.  "תאגידים דומים"להלן:  )  של השותפות

דיסקונט,  ה  בהם התקשר  ו/או חוב  ובלבד שמדובר בגיוסי הון  בצד שיעור העמלה שנגבתה,

לעניין סעיף זה, שווי שוק דומה הינו שווי שוק שערכו בין מחצית משווי   צדדים שלישיים.  עם

לבין    ו/או החוב על ידי האורגנים של השותפות  גיוס ההוןאישור  השותפות במועד    השוק של

ו/או החוב בידי האורגנים של    ההון  גיוס  אישור  פי שתיים משווי השוק של השותפות במועד 

לדוגמאהשותפות במועד  :  .  הון   אישוראם  הכללי   גיוס  השותף  של  האורגנים  בידי  כלשהו 

לפי שווי שוק של  ה נסחרת  ופיתוח   המחקרבתחום  אזי תאגידים    ש"ח,  מיליון  50שותפות 

יהוו את קבוצת   "חש מיליוני    25-100גיוס ההון שלהם נסחרו בשווי שוק של    אישורשבמועד  

 הייחוס.  

שנקבעו הינם במחירי ותנאי    של ועדת הביקורת של השותף הכללי שהעמלות  היתקבל אישור .9.6.6.3

 שוק ביחס לתאגידים דומים.

מחזי  של  הכללית  האסיפה  ידי  על  תאושר  המסגרת  התקופה עסקת  בחלוף  ההשתתפות  יחידות  קי 

בסעיף   השותפויות,  65הקבועה  לפקודת  הראשונהנא  לתקופה  ביחס  שנים   ,למעט  חמש  על  שתעמוד 

 ממועד ההנפקה הראשונה לציבור על פי תשקיף זה.

 לקבלת אישור מראש של המפקח. תהא כפופה    עמידה בתנאי המסגרת של החלטה זו )לרבות תנאי השוק(

טוטאל    ילהכל  השותף  דירקטוריון   ראישר  2020  ספטמברב  29  ביום .9.6.7 לפיה  החלטה  השותפים  ואסיפת 

ירון חרמש(, הנהלת חשבונות,  )באמצעות מר  פייננס תעמיד לשותף הכללי שירותי סמנכ"לות כספים 

- חשבות ושכר )בנפרד משירותים כאמור הניתנים לשותף הכללי עבור השותפות( והשותף הכללי יישא ב 

 מעלות שירותים אלה הניתנים לשותף הכללי עבור השותפות מאת טוטאל פייננס.  10%

דין,   לכל  פבכפוף  טוטאל  עם  לאישוריננס  יההתקשרות  יחידות    תובא  מחזיקי  של  הכללית  האסיפה 

נא לפקודת השותפויות, למעט ביחס לתקופה הראשונה, 65ההשתתפות בחלוף התקופה הקבועה בסעיף  

 ממועד ההנפקה הראשונה לציבור על פי תשקיף זה.שתעמוד על חמש שנים 

לרישיון   .9.6.8 כת"ב  עם  רשות  בר  הסכם  בע"מ  נאמנויות  אלמדה  ולחברת  הכללי  לשותף  שימוש לשותפות, 

מקומות חניה.  שנישלושה חדרים ו אשר כולל, מרכז עזריאלישל במגדל המשולש הנמצא  בשטח משרדי

"(. תשלום דמי הרישיון ן הרישיו   דמיש"ח, בתוספת מע"מ )להלן: "  12,250דמי הרישיון החודשיים הינם  

מהווה גם תשלום עבור חלקם היחסי של השותפות, השותף הכללי וחברת אלמדה נאמנויות בע"מ עבור  

,  2021באוגוסט    31עד ליום    הסכם הרישיון יעמוד בתוקפונה, מים, וחשמל.  ארנו,  ניהולה  דמיהחניות,  

מקובלות.   ביטול  לזכויות  להחזר כפוף  להתחייבותה  בהתאם  הרישיון  דמי  במלוא  תישא  השותפות 

 הוצאות לשותף הכללי כמפורט בהסכם השותפות. 
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לקבל   עשויים  בלאט  ואמיר  יניב  אירית  שד"ר  כלכליות  זכויות  מסוימים,   מכת"בלאור  במצבים 

 ליצור עניין אישי לד"ר יניב ומר בלאט, הנמנים על בעלי השליטה בשותפות.   ההתקשרות האמורה עשויה

   התחייבות לתיחום פעילות/אי תחרות .9.7

 , בשותפות,  במישרין או בעקיפיןלהתחרות,  שלא    התחייב בנפרד כלפי השותפות והשותף הכללי  המייסדיםכל אחד מ

, אלא בכפוף למתן זכות סירוב  "(מתחרה  פעולה)להלן: "ו בכל עניין אחר בו השותפות עוסקת  קה אבתחומי עיסו

המוחזקות  ( השקעות קיימות  א)  כל אחת מהפעולות הבאות:  ההתחייבות האמורה לא תחול על.  ראשון לשותפות

ב( השקעה פיננסית  )  ;אלההשקעות המשך בתאגידים  ביצוע  ו  הנפקת השותפות על פי תשקיף זהערב  בידי המייסדים  

בניירות ערך של תאגידים הנסחרים בבורסה או בשוק מוסדר כלשהו שאינה מזכה במינוי דירקטור; )ג( מתן שירותי 

 .ערב הנפקת השותפות על פי תשקיף זהלמייסדים ייעוץ/ניהול לתאגידים מכח הסכמים שהיו בתוקף 

יפנה לאורגנים הרלוונטיים בשותפות בהצעה לביצוע   במקרה בו מייסד כלשהו מעוניין לבצע פעולה מתחרה, המייסד

לצורך קבלת החלטה    באופן סביר  את כל הפרטים הרלוונטיים"(, אשר תכלול  ההצעההפעולה המתחרה )להלן: "

 . הפעולה המתחרה )ובכלל זה, מהות ההשקעה, היקפה, הזכויות בה, וכיו"ב( בדבר ביצוע

ימי עסקים   5, אשר יידרש לתת את החלטתו ביחס להצעה בתוך הכללי השותףההצעה תופנה תחילה לדירקטוריון 

"(. לא אישר הדירקטוריון את קבלת  ההחלטה)להלן: "לעיל    כמפורט,  ממועד קבלת מלוא החומר והמידע הנדרש

ההצעה, תובא ההחלטה בדבר דחיית ההצעה לאישור בוועדת הביקורת של השותף הכללי, אשר החלטתה על דחיית 

 ההצעה תהיה סופית. 

לקבל את ההצעה,    יהיה רשאי המייסד, לא  השותפותהיה ולא אישרה ועדת הביקורת את דחיית ההצעה על ידי  

בכל מקרה בו  .  האשר יהיה רשאי לאשר את קבלת ההצע   ,השותף הכללי  וההצעה תועבר לדיון נוסף של דירקטוריון

  כאמורימי עסקים ממועד קבלת מלוא החומר והמידע הנדרש    5אינו דן בהצעה בתוך    הכללי  שותףדירקטוריון ה

 לקבלת החלטה כאמור, תחשב ההצעה כאילו נדחתה.  לעיל 

, בין במישרין  המייסד  הידי הדירקטוריון, יהיבמקרה של דחיית ההצעה על ידי ועדת הביקורת או היעדר היענות על  

להצעה, לא ישתכלל, מסיבות    השותפותובין בעקיפין, רשאי לקבל את ההצעה. בנוסף, במקרה בו על אף היענות  

ובין המייסדרשאי    היהיהפעולה המתחרה,    לביצוע, הסכם  במייסד  ו/או  בשותפותשאינן תלויות   בין במישרין   ,

 . יובאופן עצמא לשותפותמחוץ  המתחרה ההפעולבעקיפין, לבצע את 

הי  הכללי   השותף ודירקטוריון  ועדת הביקורת  דיווח מיידי בדבר החלטות  לאחר כל החלטה  הכללי    שותףפרסם 

יובהר  .  רהללא תמו  ניתנה  לעיל  כמפורטהמייסדים    תחייבותה.  רבעניין תיחום הפעילות כאמו למען הסר ספק, 

 . ל ממועד פרסום התשקיף והלאהכי ההתחייבות האמורה תחו ,ויודגש

לעיל האמור  מן  לגרוע  המייסדים  מבלי  דומות  ,  שמטרותיהן  אחרות  בשותפויות  גם  כללי  כשותף  לשמש  יוכלו 

ה שהשותף  )ובלבד  רווחים  מכך  ולהפיק  המוגבלת  השותפות  בשותפויות  למטרות  כללי  שותף  ישמש  לא  כללי 

  .בהם אינטרס(לשותפות יש ש העוסקות בפרוייקטי מחקר ופיתוח

הם מועסקים על ידי השותף הכללי ו/או השותפות  ובכפוף לכך ש   כל עוד  על המייסדים  ההתחייבות כאמור תחול

 חשב כהעסקה לצורך סעיף זה(. ת)כאשר כהונה כדירקטור בשותף הכללי בלבד לא 

 .המפקח של מראשמימוש זכויות השותפות בהתאם לסעיף זה יהיה כפוף לקבלת אישור 

  יחידות של השותפות על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה החזקת .9.8
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 לתשקיף.   3.6 לפרטים נוספים ראו סעיף
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   מבוא .1
ולפרט את הקווים   זה היא לתאר, להגדיר  נושאי המשרה מטרת מסמך  והעסקתם של  המנחים לקביעת תנאי כהונתם 

)להלן:"    'רסונצ  אלמדהב ניהול בע"מ    אלמדה"( ובהשותפותשותפות מוגבלת  "(, בהתאם הכלליהשותף  "  )להלן: חברת 

 "(. פקודת השותפויות")להלן:  1975-, התשל"ה [נוסח חדש]להוראות פקודת השותפויות 

   כללי .2
 במדיניות תגמול זו תהא למונחים הבאים המשמעות שלצדם:   .2.1

 דירקטוריון השותף הכללי;   -" הדירקטוריון "

החודשי   - "משכורת חודשית ברוטו " עלויות ברוטו,  השכר  ללא  המשרה  לנושאי  שישולם 

נוספים סוציאליות,   נלווים  ותנאים  הטבות  מעביד,  הפרשות 

 ; להלן  6.1כמפורט בסעיף 

"(, החברות  חוק" להלן: )  1999-כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט - "  נושא משרה"

 בשינויים המחויבים; 
גם   -  " נושאי משרה המכהנים כדירקטורים" המכהנים  וסמנכ"לים  למנכ"ל  משנה  דירקטוריון,  יו"ר  סגן 

 כדירקטורים בשותף הכללי; 
ב   -" תאגיד בת" מחזיקה  השותפות  אשר  המונפק   50%-תאגיד  מההון  יותר  או 

 והנפרע שלו או מזכויות ההצבעה בו; 
פקה של השותפות מועד הפיכת השותפות לשותפות מוגבלת ציבורית הנכנס לתוקפה החל מימדיניות התגמול ת .2.2

. הדירקטוריון יבחן, מזמן לזמן, את מדיניות  לאחר מועד זהשנים    5, ותעמוד בתוקף למשך תקופה של  לציבור

 התגמול וכן את הצורך בהתאמתה לצרכי השותפות והוראות החוק שיהיו באותה עת. 
כי מדיניות התגמול אינה מקנה לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי כל זכות לקבל תגמול כלשהו    , יודגש .2.3

פי התנאים הספציפיים שיקבעו עבורו ויאושרו -המפורט בה, וכי התגמול לו יהיה זכאי נושא המשרה יהיה על

   ידי האורגנים המוסמכים לכך בכפוף להוראות כל דין.-על
פקודת    להוראותות התגמול המפורטת במסמך זה או מהעקרונות בה תאושר בהתאם  חריגה או סטייה ממדיני .2.4

במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שהינו פחות מהתגמול על פי מדיניות התגמול, לא ייחשב הדבר   השותפויות.

 כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול.  
  מטרת מדיניות התגמול .3

 ת ותוכניות העבודה של השותפות לטווח ארוך, וכל זאת באמצעות:  מדיניות התגמול נועדה לסייע בהשגת מטרו
יצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי לשיפור ביצועי השותפות והתשואה   .3.1

ניהול הסיכונים  בין היתר, במאפייני השותפות, בפעילותה העסקית, במדיניות  וזאת בהתחשב,  למשקיעים בה, 

 דתה ביעדים ובמימוש האסטרטגיה העסקית, וכן ביחסי העבודה בשותפות ובשותף הכללי.  שלה, עמי
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מתן כלים לשם גיוס ושימור מנהלים איכותיים, מוכשרים ומיומנים בשותפות ובשותף הכללי, אשר יוכלו לתרום  .3.2

 לשותפות, להביא לפיתוחה והצלחתה, ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח.  
תג .3.3 על  דגש  נושאי מתן  תגמול  התאמת  תוך  ולביצועיה,  לשותפות  המשרה  נושאי  וקשירת  ביצועים,  מבוסס  מול 

ותכניות  לתפקידם  ובהתאם  טווח  ארוכת  בראייה  רווחיה,  ולהשאת  השותפות  יעדי  להשגת  לתרומתם  המשרה 

 העבודה של השותפות. 
תנים וכן קצרי טווח מול ארוכי טווח(, רכיבים קבועים מול מש  :יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים )כגון .3.4

 כאשר לעניין הרכיבים המשתנים אלה יקבעו תוך הסתכלות ארוכת טווח וקביעת קריטריונים מדידים. 
  שיקולים בעת בחינת תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה .4

 ות ובשותף הכללי:  להלן הפרמטרים הכלליים אשר יילקחו בחשבון בעת בחינת תנאי התגמול של נושאי המשרה בשותפ
 השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.  .4.1
שכר  .4.2 הסכמי  לרבות  העסקתו,  ותקופת  תפקידו  במסגרת  בפניו  הניצבים  האתגרים  האחריות,  מידת  תפקידו, 

 קודמים, ככל שישנם, של השותפות ו/או השותף הכללי שנחתמו עם נושא המשרה. 
 שא המשרה לביצועי השותפות, רווחיה ויציבותה. התרומה של נו .4.3
 מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו.   .4.4
 הצורך של השותפות לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, ניסיונו, הידע שלו ו/או מומחיותו הייחודית.  .4.5
לתקרות  .4.6 בהתאם  המשרה,  נושאי  של  התגמול  בתנאי  המשתנים  לרכיבים  הקבועים  הרכיבים  בין  היחס  בחינת 

תנאי התגמול הקיימים של נושאי המשרה הנוספים בשותפות ובשותף הכללי. בנוסף,    שנקבעו במסגרת מדיניות זו.

פועלת השותפות לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים  ייתכן ויובאו בחשבון תנאי השכר המקובלים בשוק ובענף בו  

 דומים בתאגידים בני השוואה, ככל שישנם כאלה.  
 שווי השותפות, היקף נכסיה ואופי פעילותה.   .4.7
 ן הכספי של השותפות והשותף הכללי. מצב .4.8
לעלות השכר של יתר עובדי השותפות והשותף הכללי, משרה  הנושא    עלות תנאי הכהונה וההעסקה שלהיחס בין   .4.9

של יתר עובדי השותפות והשותף הכללי, וזאת תוך התחשבות    תוהחציוני  תהשכר הממוצעובפרט ביחס לעלות  

מידת האחריות המוטלת עליו וכן בהיקף העובדים בשותפות ובשותף   באופי תפקידו של נושא המשרה, בכירותו,

כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב   –  עה" משמעלות"הכללי. לעניין זה,  

 והוצאות השימוש בו וכל הטבה או תשלום אחר.   
 ם במשרה בה הוא מכהן. התאמת מבנה התגמול של נושא משרה להיבטי ניהול הסיכונים הכרוכי .4.10

  עקרונות כלליים –תנאי התגמול  .5
 כדלקמן:  ניםתממרכיבים קבועים ומשהתגמול הכולל של נושאי משרה יהיה בנוי  .5.1
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: נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו הוא משקיע בביצוע תפקידו שכר בסיס ותנאים נלווים .5.1.1

בשותפות ו/או בשותף הכללי ועבור ביצוע מטלות התפקיד השוטפות באופן יומיומי. שכר הבסיס מביא  

לידי ביטוי את כישוריו של נושא המשרה, ניסיונו, השכלתו, המומחיות שצבר בתחום העיסוק, סמכותו  

 את דרישות התפקיד ותחומי האחריות והסמכות שהוא נושא.  המקצועית, וכן
ביצועים  .5.1.2 תלוי  משתנה  עסקיים תגמול  ויעדים  מטרות  השגת  עבור  המשרה  נושא  את  לתגמל  נועד   :

 ואסטרטגיים של השותפות על פי קריטריונים הניתנים למדידה כאמור להלן. 
ההשתתפות, כפי שזו באה לידי ביטוי    : נועד לקשור בין השאת הערך לבעלי יחידותתגמול משתנה הוני .5.1.3

בעליית ערך יחידות ההשתתפות של השותפות לאורך זמן, ובין התגמול הניתן לנושאי המשרה. תגמול זה  

מוטיבציה  ביצירת  ומסייע  ההשתתפות  יחידות  בעלי  לבין  המשרה  נושאי  בין  אינטרסים  קרבת  יוצר 

 ות ו/או בשותף הכללי.  ובשימור של מנהלים בכירים ובעלי תפקידי מפתח בשותפ
  רכיבים קבועים .6

  שכר בסיס/דמי ניהול .6.1
 משכורת חודשית ברוטו של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי אשר לא תעלה על הסכומים כדלקמן:   .6.1.1

משכורת חודשית ברוטו  
 )ש"ח( מקסימלית 

גם   100%  60,000 מנכ"ל  100%  60,000 יו"ר דירקטוריון פעיל   15% 20,000 נושא המשרה  % משרה  המכהנים  משרה  נושאי 
 כדירקטורים  

 נושאי משרה  100%  40,000
תהיה צמודה לעלייה במדד המחירים לצרכן הידוע או לעלייה בשער החליפין של דולר שמשכורת זו יכול   .6.1.2

 ארה"ב במועד אישור תנאי העסקת נושא המשרה.  
במקרה בו נושא המשרה נותן שירותים לשותפות ו/או לשותף הכללי )לרבות באמצעות חברת ניהול( ואינו   .6.1.3

שרה דמי ניהול שיבוססו על המשכורת החודשית  עובד של השותפות ו/או השותף הכללי, ישולמו לנושא המ

( כנגד הוצאת חשבונית )בתוספת מסים  להלן  6.2סעיף  צירוף עלות התנאים הנלווים )כמפורט בבברוטו  

כדין, כגון מע"מ(, ובלבד שלא יחול שינוי בעלויות השותפות ו/או השותף הכללי בשל התקשרות עם נותן 

 אם היה עובד.   שירותים כאמור בהשוואה להתקשרות עמו
לחוק החברות, יאושר    )ג(272  שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה של נושא משרה הכפוף למנכ"ל כאמור בסעיף .6.1.4

בידי המנהל הכללי של השותפות בלבד, ובלבד שתנאי הכהונה והעסקה של אותו נושא משרה תואמים את  

 מדיניות התגמול של השותפות. 
  תנאים נלווים .6.2

כהונה והעסקה של נושאי המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי הם יהיו זכאים להפרשות  במסגרת תנאי  .6.2.1

סוציאליות בהתאם לחוק ותנאים נלווים מקובלים בקרב מנהלים במשק, ובכלל זה: הפרשות לקרן פנסיה 

  ו/או לביטוח מנהלים; הפרשות לקרן השתלמות; ביטוח אובדן כושר עבודה; רכב )לרבות הוצאות רכב

מלאוגילו השתתפות ם  וכיו"ב(;  עיתונים  אינטרנט,  סלולארי,  )טלפון  תקשורת  בהוצאות  נשיאה   ;)

בהשתלמות מקצועית; חופשה שנתית; דמי הבראה; ימי מחלה; פטור שיפוי וביטוח לנושאי משרה )בכפוף 
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ללי  להלן( וכיו"ב, וכן הטבות שונות כפי שיהיה מקובל בשותפות ובשותף הכ  12לתנאים המפורטים בסעיף  

 מעת לעת. 
השותפות ו/או השותף הכללי רשאים לקבוע בהתקשרות עם נושא המשרה כי הן תשאנה בחלק או בכל   .6.2.2

הוצאות עסקיות סבירות שהוציא במסגרת תפקידו )כגון: הוצאות תחבורה, לינה וכיו"ב(. החזר ההוצאות 

ל השותפות ו/או השותף  כאמור ייעשה כנגד הצגת קבלות מתאימות כדין ו/או באמצעות נשיאה ישירה ש 

האורגנים   ידי  על  שיאושרו  כפי  הכללי,  השותף  ו/או  השותפות  לנהלי  בהתאם  אלו,  בהוצאות  הכללי, 

 המוסמכים לכך. 
בהתאם לנהלים המקובלים בשותפות כפי   הםימי החופשה שנצברו ל  יוןלפד   יהיו זכאים  המשרה  ינושא .6.2.3

 שיאושרו מעת לעת על ידי האורגנים המוסמכים לכך. 

   מענק הסתגלותו הודעה מוקדמת   .7
מבלי לגרוע מזכויות נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי על פי דין, סיום העסקתם של נושאי משרה בשותפות   .7.1

שלהלן. בנוסף, השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים  כמפורט בטבלה , ו/או בשותף הכללי יהיה בהודעה מוקדמת

 לאשר לנושא משרה מענק הסתגלות בכפוף לתקרות שיפורטו להלן.  

 מענק הסתגלות מירבי 
)במשכורות חודשיות  

 ברוטו( 
 5 הכללי בשותף עבודה

 ומעלה שנים

מענק הסתגלות  
 מירבי 

)במשכורות חודשיות  
 ברוטו( 

 הכללי בשותף עבודה
  5- ל שנתיים בין 

תקופת הודעה   שנים 
 מירביתמוקדמת 

 נושא משרה  )בחודשים( 
 יו"ר דירקטוריון פעיל   3 3 6
 מנכ"ל  6 3 6
 נושאי משרה המכהנים כדירקטורים  6 3 6
 נושאי משרה  3 2 3

בכל מקרה של סיום כהונה )לרבות במקרה של התפטרות שאינה כדין פיטורין, למעט בנסיבות המקנות על פי חוק 

זכאות לפטר עובד ללא תשלום פיצויי פיטורין( יינתנו פיצויים בסך השווה למכפלה של שנות ההעסקה של נושא  

 המשרה במשכורתו החודשית ברוטו האחרונה. 

נושא המשרה ימשיך בתפקידו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת אלא אם החליטו השותף הכללי או השותפות  .7.2

שלא לדרוש מנושא המשרה לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה. נושא המשרה יהיה זכאי למלוא 

ההודעה המוקדמת אם התגמול המגיע לו )כולל זכאות למענקים ביחס לתקופת ההודעה המוקדמת( בגין תקופת  

עבד בפועל במהלך תקופת ההודעה המוקדמת. לא עבד נושא המשרה בתקופת ההודעה המוקדמת, הוא יהיה זכאי 

 לשכר הבסיס ולתנאים הנלווים, אך הזכאות למענק תפסק במועד הפסקת עבודתו. 

 בונוסים  -רכיב משתנה במזומן  .8
   כללי .8.1

 המשרה בונוס כחלק מתנאי התגמול שלהם.  השותפות והשותף הכללי רשאים להעניק לנושאי .8.1.1
משרה,  .8.1.2 נושא  זכאי  יהיה  לו  הבונוס  סכום  את  להפחית  דעתו,  שיקול  לפי  רשאי,  יהיה  הדירקטוריון 

 בהתקיים נסיבות המצדיקות הפחתה כאמור. 
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  בונוס שנתי למנכ"ל ולנושאי משרה המכהנים כדירקטורים .8.2
תשואת    בהתאם לעמידה ביעדייבוצע    המכהנים כדירקטוריםמנכ"ל ולנושאי משרה  תשלום בונוסים ל .8.2.1

NAV :שנתית, כהגדרתה להלן   

 

 מספר משכורות  בניכוי מזומן  NAVתשואה שנתית 
 2 ומעלה  8%

 4 ומעלה  10%
 6 ומעלה  12%

על פי הדוחות הכספיים השנתיים   שבין )א( הון עצמי של השותפות" תחושב כמנה  שנתית  NAVתשואת  "

הדוחות  ושווי מזומנים המופיעים במאזן של  בניכוי מזומנים  כלשהי  לשנה  של השותפות  המבוקרים 

האמורים ובניכוי סכומי השקעה שהושקעו בפועל בתאגידי מטרה באותה שנה )מחושב נומינלית( לבין 

מבוקרים של השותפות לשנה הקודמת  )ב( הון עצמי של השותפות על פי הדוחות הכספיים השנתיים ה

 בניכוי מזומנים ושווי מזומנים בדוחות הכספיים כאמור.  

להסכם   9.3מימוש, כהגדרת מונח זה בסעיף  אירוע  בונוס בשיעור של עד משכורת אחת בלבד עבור כל   .8.2.2

 השותפות. 

  6על    הלהבונוס השנתי של כל אחד מהמנכ"ל ונושאי משרה המכהנים כדירקטורים לא יעבכל מקרה,   .8.2.3

 משכורות. 

  בונוס שנתי לנושאי משרה שאינם דירקטורים ואינם מנכ"ל .8.3
המנכ"ל, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, רשאי לאשר תשלום בונוס שנתי לנושאי המשרה הכפופים לו, לפי  

 נושא המשרה  הערכת ביצועיהם ושיקול דעתו וללא קריטריונים הניתנים למדידה, בהתחשב, בין היתר, בתרומת

ביעדי ועמידתו  ביצועיו  לנושא לשותפות,  הבונוס  ובלבד שסך  לו מראש במהלך אותה השנה  ם אישיים שהוגדרו 

 משכורות חודשיות ברוטו.   3 המשרה לא יעלה על

תקרת הבונוס השנתי הרלוונטית תחושב בהתאם למשכורת החודשית ברוטו הקובעת של נושא המשרה הרלוונטי   .8.4

   בדצמבר של השנה בגינה מוענק לו הבונוס. 31 רתו נכון ליוםובהתאם להיקף מש
השנה   במהלך  כהונתו  סיים  אם  )בין  בלבד  הקלנדרית  מהשנה  בחלק  בתפקידו  יכהן  המשרה  שנושא  במקרה 

הקלנדרית ובין אם החל לכהן במהלכה(, ייקבע המענק כאמור בגין אותה שנה באופן יחסי לתקופת כהונתו באותה  

 שנה. 
  וחדבונוס מי .8.5

לעיל, בכפוף להוראות כל דין השותפות תהיה רשאית להעניק   8.3או    8.2פים  מבלי לגרוע מהזכאות לבונוס על פי סעי

במקרה של השקעת מאמץ חריג ויוצא דופן בפרויקט כלשהו או עבור תרומה  לנושא משרה בשותפות בונוס חד פעמי  

 משכורות חודשיות ברוטו.  3הם בסך שלא יעלה על  משמעותית להצלחת השותף הכללי והשותפות ולקידום מטרותי
   השבה של תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה .9
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עודפים   .9.1 לפי העניין, לרבות בדרך של קיזוז, תשלומים  ו/או לשותף הכללי,  יידרש להשיב לשותפות  נושא משרה 

שולמו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים   אםששולמו לו כחלק מתנאי העסקתו,  

 . של השותפות במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד תשלום התשלומים העודפים
מובהר בזאת, כי הצגה מחדש כתוצאה משינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה של מדיניות חשבונאית לא  .9.2

 יגרמו להשבת סכומים מנושא המשרה כאמור לעיל. 
מובהר, כי בכל מקרה הסכום שיושב על ידי נושא משרה כלשהו לא יעלה על סכום שהתקבל בידי אותו נושא משרה,   .9.3

ועדת התגמול תחליט על אופן י: נושא המשרה לא יידרש להשיב את המס ששולם בגין המענק(. נטו לאחר מס )קר

 יישום מנגנון ההשבה בהתאם לשיקול דעתה תוך התחשבות בנסיבות המקרה הספציפי. 
   תגמול הוני .10

שרה לבעלי  תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים בין נושאי המ .10.1

יחידות ההשתתפות בשותפות ושמירה ראויה של שיקולי טווח הארוך. בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול 

 הוני, הן תומכות ביכולת השותפות והשותף הכללי לשמר את מנהליהם הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה. 
הנדרשים על פי דין, להעניק לנושאי המשרה    השותפות ו/או השותף הכללי יהיו רשאים, בכפוף לקבלת האישורים .10.2

אופציות ליחידות השתתפות של השותפות ו/או לניירות ערך של תאגיד בת, יחידות השתתפות    :תגמול הוני, כגון 

חסומות של השותפות או כל סוג אחר של תשלום מבוסס ביצועי יחידות ההשתתפות של השותפות ו/או ניירות ערך  

  ( non-recourse)  ללא זכות חזרה  מול הוני שמסולק במזומן )אופציות פאנטום(, הלוואותשל תאגיד בת )לרבות תג

ו/או ערבויות להלוואה לצורך רכישת יחידות השתתפות של השותפות ו/או ניירות ערך של תאגיד בת או כל הסדר  

, לפי העניין(, השותפות כתשלום מבוסס יחידות השתתפות ו/או מניות  דוחותיה הכספיים שלאחר אשר יטופל ב

בהתאם לתוכניות תגמול הוני שיאומצו מעת לעת. יובהר, כי הענקת תגמול הוני בתאגיד בת מותנה בכהונה של  

 כאמור.   אותו נושא משרה בתאגיד בת
   תקרות .10.3

   תקרה להטבה שתנבע ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן  .10.3.1
נושא המשרה יהא זכאי להטבה מקסימאלית שתנבע בעת המימוש, אשר לא תעלה על הגבוה מבין: )א( 

לתגמול ההוני המסולק    שנקבע  ממחיר המימוש  100%  ב()-משווי התגמול ההוני במועד הענקתו ו  2פי  

 במזומן.  

   תקרה לשווי תגמול הוני במועד הענקתו  .10.3.2
 אחר   לכל נושא משרהו  ש"ח  450,000לא תעלה על סך של   לכל דירקטור    ההטבה השנתית בגין תגמול זה 

לעניין זה ההטבה השנתית תחושב    לא תעלה על שכר הבסיס השנתי של נושא המשרה.)שאינו דירקטור(  

במועד   מניות(  )או  יחידות השתתפות  של תגמול מבוסס  השווי הכלכלי  כתוצאה המתקבלת מחלוקת 

לאה של התגמול מבוסס יחידות השתתפות )או מניות(  הענקתו במספר השנים הנדרשות עד להבשלה מ

 .)חלוקה לינארית( ולא בהכרח על פי רישום ההוצאה החשבונאי 

ככל שייקבע מחיר מימוש לתגמול ההוני, מחיר המימוש לא יפחת ממחיר הסגירה הממוצע של יחידות 

 ה. ימי מהמסחר האחרונים שקדמו להחלטת הדירקטוריון בדבר ההענק 30-ההשתתפות ב
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שנים ממועד   4על פני  רבעונית פרוסה    תקופת ההבשלה למלוא התגמול ההוני שיוענק לנושא משרה תהיה

על אף האמור לעיל, דירקטוריון השותף הכללי יהיה רשאי   ., באופן שווה, בהבשלה רבעוניתההענקה

השנה   בתום  כאמור,  ובמקרה  הקצאתן  ממועד  אחת  שנה  חלוף  לאחר  תבשלנה  האופציות  כי  לקבוע 

האמורה תבשלנה רבע מהאופציות שהוענקו ויתרת האופציות תובשל בהבשלה רבעונית לאורך שלוש 

  האופציות   הבשלת, תנאי  נוסףשהוענקה בכל רבעון(. במכמות האופציות    1/12שנים נוספות )הבשלה של  

על להתבסס  או אחרים  עשויים  עסקיים  או מדדים מסומים,  ביעדים  ו/או השותף   .עמידה  השותפות 

כניסה  הכללי יהיו רשאים לקבוע האצה של התגמול ההוני לנושא המשרה, במקרים של שינוי שליטה או  

ההשתתפות יחידות  של  שימור  ס  לרשימת  ועדת ו/או  לאישור  בכפוף  מסוימות,  בנסיבות  העסקה  יום 

 התגמול ודירקטוריון השותף הכללי.  

)כפוף להארכה אוטומטית במקרה בו   שנים ממועד הענקתו 10-משך חיי התגמול ההוני לא יהיה גבוה מ 

תום תקופת התגמול ההוני נופלת בתקופה שנקבעה על ידי דירקטוריון השותף הכללי כתקופת חסימה  

 .  קיומו או פוטנציאל לקיומו של מידע פנים(בשל 

ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו מוסמכים לקבוע )ובהתאמה לשנות מפעם לפעם( את תנאי התגמול  

הגבלות על מכירה ו/או העברה   את מסלול המס שייבחר עבור הניצע,  ההוני, ובכלל זה )בין היתר( לקבוע

לקבו  ההוני;  התגמול  נשוא  הערך  ניירות  בהוןשל  שינויים  בגין  ההוני  לתגמול  התאמות  חלוקות, ע   ,

; ובמקרה של הקצאה של אופציות ליחידות השתתפות אחרים   ו/או אירועים חריגים  שינויים מבניים

י  -בשותפות   בהן  ההשתתפות  סכומי  האופציותיקביעת  הקצאת  בגין  בכלל(  )אם  המשרה  נושא    , שא 

ל  Cashless)   ן המשקף הקצאה של שווי ההטבה בלבדמימוש התגמול ההוני באמצעות מנגנואפשרות 

Exercise)    וכן לבצע התאמות ככל שיידרשו עבור ניצעים זרים על מנת להבטיח את מתן ההטבה מכח

 . האופציות המוענקות לניצעים אלה

זכאות נושא משרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי עבודה תהיה בהתאם לתנאי תוכניות התגמול ההוני 

 יאומצו על ידי השותפות ו/או השותף הכללי.   שאומצו או

 .הבורסה לתקנון בהתאם והכל, כפופה לאישור הבורסה תהיה אופציות הקצאות

  יחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה .11
התגמול  מסך התגמול, וביחס ליו"ר הדירקטוריון, שיעור רכיב    70%שיעור רכיב התגמול המשתנה לא יעלה על   .11.1

  .מסך התגמול 85%המשתנה לא יעלה על 
יצוין, כי בחישוב היחסים כאמור לא הובא בחשבון בונוס חד פעמי מיוחד או את תקרת ההטבה המקסימאלית   .11.2

 מזומן.  הנובעת ממימוש תגמול הוני שמסולק ב
   פטור, שיפוי וביטוח .12

   אחריות ביטוח .12.1
השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים, בכל עת במהלך תקופת מדיניות התגמול, לרכוש פוליסות לביטוח אחריות  

דירקטורים ונושאי משרה )לרבות בעלי שליטה המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה ו/או נושאי משרה שלבעלי  

אישי(, כפי שיכהנו מעת לעת, הכוללת גם את נושאי המשרה והדירקטורים המכהנים בתאגיד  השליטה יש בהם עניין  

בת של השותפות, ו/או כיסוי לשותף הכללי בגין אחריותו, להאריך ו/או לחדש פוליסת ביטוח קיימת )ככל שתהיה(  

מבטח אחר בישראל  ו/או להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו מבטח או 
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על   מהותי  באופן  להשפיע  עשויות  תהיינה  לא  שוק,  בתנאי  תהיינה  האמורות  שההתקשרויות  ובלבד  בחו"ל,  או 

וועדת התגמול   להלן  רווחיות השותפות, רכושה או התחייבויותיה ותהיינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים 

   והדירקטוריון אישרו זאת:
יעלה    גבול האחריות במסגרת פוליסות .12.1.1 דולר ארה"ב מיליון    3על  הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת לא 

למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות בישראל מעבר לגבול האחריות, ולגבי  

לישראל   מחוץ  המוגשות  בהתאם    –תביעות  האחריות,  לגבול  מעבר  סבירות  משפטית  הגנה  הוצאות 

 ובהתאם לדין הישראלי;   להוצאות משפט הנהוגות בישראל
פוליסת הביטוח תורחב לכסות תביעות שתוגשנה כנגד השותפות ו/או השותף הכללי )להבדיל מתביעות  .12.1.2

ערך   ניירות  חוקי  הפרת  שעניינן  בהם(  המשרה  נושאי  ו/או  דירקטורים  נגד השותף הכללי בגין תפקידו כשותף  ניירות הערך הנסחרים בבורסה, ו/או כל( בקשר  entity coverage for securities claims)כנגד 

, וייקבעו או ביטוח בקשר לאירוע או פעילות רלוונטיים(  run-off)לרבות אפשרות לרכוש ביטוח מסוג    כללי

שיפוי  לקבלת  המשרה  נושאי  ו/או  הדירקטורים  של  זכותם  לפיהם  ביטוח  תגמולי  של  תשלום  סדרי 

 השותף הכללי;   פי הפוליסה קודמת לזכות השותפות ו/או-מהמבטח על
הפוליסה תכסה גם את אחריותם של בעלי השליטה וזאת בתוקף תפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי   .12.1.3

יתר  על אלה של  יעלו  בגינם לא  ובלבד שתנאי הכיסוי  לעת,  הכללי, מעת  ו/או בשותף  משרה בשותפות 

 הדירקטורים ו/או נושאי המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, לפי העניין;  
ידי תאגידים קשורים לשותפות, המוחזקים - ידי השותפות עצמה ו/או על-יסה כאמור יכול שתיערך עלפול .12.1.4

- ידי בעלי השליטה בשותף הכללי )במסגרת פוליסה קבוצתית(, והכל בהתאם לאישורים הדרושים על -על

 פי דין. 
מיזוג של החברה, פיצול  במקרה בו תמכור החברה את פעילותה )בחלקה או במלואה( ו/או במקרה של   .12.1.5

תהיה רשאית לרכוש פוליסת ביטוח אחריות   השותפות  או כניסה לקומבינציה עסקית משמעותית אחרת,

עבור הדירקטורים ונושאי המשרה אשר כיהנו בקשר לפעילות   run-offדירקטורים ונושאי משרה מסוג  

)ב( סכום -ו שנים    7לא תעלה על הרלוונטית, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן: )א( תקופת הביטוח  

 אחריות של הפוליסה הקודמת.הבגבול    יה לפחותמיליון דולר ארה"ב ויה  3הכיסוי הביטוחי לא יעלה על  

   ופטור שיפוי .12.2
ונושאי הרחב    בנוסחופטור מאחריות  לקבל כתב התחייבות לשיפוי    זכאים  עשויים להיות  המשרה  הדירקטורים 

 .  ביותר האפשרי על פי דין
  גמול דירקטורים .13

הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים האחרים בשותף הכללי )אשר אינם מכהנים כנושאי משרה אחרים בשותף הכללי 

ת לדירקטור  בהתאם להוראות תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאו  עשויים לקבל גמול דירקטוריםו/או בשותפות(  

הוראות סעיף זה לא יחולו על כל אחד מבעלי  .  נות אלוועד להיקף המקסימלי המתאפשר על פי תק  2000- חיצוני(, התש"ס

  המניות בשותף הכללי המכהנים כדירקטורים והתגמול לו הם זכאים יהיה כפוף להוראות מדיניות תגמול זו.
   מדיניות, פיקוח ובקרה על תגמול נושאי משרה .14
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כל הפעולות הדרושות לשם כך  ועדת התגמול והדירקטוריון מופקדים על ניהול תכנית התגמול ועל יישומה ועל   .14.1

 לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן יישומה.  
נושאי המשרה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לוותר על רכיב כלשהו, באופן חד פעמי או לתקופה מסוימת, וזאת   .14.2

וע מזכאות נושא המשרה לקבלת רכיב התגמול מבלי לגרוע בזכאותם ליתר תנאי הכהונה וההעסקה )ומבלי לגר

  .עליו הוא ויתר עם תום תקופת הויתור(
 את מדיניות התגמול.   מחדש ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנוככל שיהיה צורך בכך,  .14.3
  . לצורך גיבוש/עדכון מדיניות  ככל שימצאו לנכון,  ביועצים חיצוניים,  רשאים להסתייעהדירקטוריון וועדת התגמול   .14.4
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  נספח ב'
 שיפוי ו  פטורנוסח כתב 

 שותפות מוגבלת   'רס ונצ אלמדה
  "(השותפות)"

 תאריך:___________ 
   ____________________  לכבוד 
 א.ג.נ, 

 שיפוי ו  פטורכתב התחייבות להנדון: 

 השותפות מתחייבת כלפיך כדלקמן: 
   כותרות והגדרות  .1

 שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. פטור והתוספת לכתב  .1.1
בכתב   .1.2 והכותרות  כתב  פטור  פירוש  לצורך  ישמשו  ולא  נוחות  לצרכי  נועדו  זה  ושיפוי  הוראה  פטור  או  זה  שיפוי 

 מהוראותיו. 
שיפוי זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר  פטור ובכתב  .1.3

שיפוי זה תהא המשמעות שניתנה לו בחוק החברות, ובאין הגדרה פטור והדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב  

ו אם מצריך נוסח  בחוק החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, אלא אם מצוין במפורש אחרת, א

 "  חוק החברות" , כפי שישונה מעת לעת.  1999-חוק החברות, התשנ״ט   הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים:  
 " חוק ניירות ערך" , כפי שישונה מעת לעת. 1968-חוק ניירות ערך, התשכ״ח 

כל תאגיד אשר השותף הכללי ו/או השותפות הינם בעלי שליטה בו, כמשמעות  
 "  חברות בנות" או " חברה בת" ״שליטה״ בחוק ניירות ערך. 

 "  פעולה" כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל.  
 "  הליך אכיפה מנהלית" לחוק ניירות ערך.  1או ט' 4, ח'1הליך לפי פרקים ח'

או   נרכשה,  אם  שנרכשה,  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  לביטוח  פוליסה 
על תירכש,  אם  השותף  -שתירכש,  עבור  ו/או  השותפות  ו/או  הכללי  השותף  ידי 

  או   " הפוליסה" הכללי ו/או השותפות, בין שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת. 
 " פוליסת הביטוח "

 " השותף הכללי" . "מבע ניהול חברת אלמדה
 "מוחזקת"חברה  . כלשהי החזקה בו מחזיקים השותפותאו  /ו הכללי שהשותף תאגיד כל
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  אלמדה )כפי שתוקן מעת לעת(, בין    2020במאי    24  הסכם שותפות מוגבלת מיום
מצד שני  אלמדה נאמנויות בע"מ    כשותף כללי מצד אחד וביןחברת ניהול בע"מ  

 "  מסמכי ההתאגדות" כשותף מוגבל. 
בשותף   המשרה  מנושאי  אחד  וכל  הכללי  מנושאי  השותף  אחד  כל  ו/או  הכללי 

 "  נושא המשרה"  המשרה בשותפות. 
  שיפויו  פטורתוקפו של כתב ההתחייבות ל .2

בכפוף לכל האמור להלן בכתב התחייבות זה, מובהר בזאת, כי כתב התחייבות זה יהא בתוקף רק לאחר חתימת נושא  

 . בסוף כתב התחייבות זההמשרה 

 מאחריות פטור .3

שותף הכללי  ואת ה  נושא המשרה  בכפוף להוראות מסמכי ההתאגדות ולהוראות כל דין, השותפות פוטרת בזאת את .3.1

המשרה בשותף הכללי ו/או בחברה בת ו/או בחברה קשורה שלו ואת כל אחד מנושאי המשרה  וכל אחד מנושאי  

״( מאחריות, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב נושא המשרהבשותפות )למען הנוחות, כל אחד מהם ייקרא להלן: ״ 

רת שהדין  הפרת חובת הזהירות כלפי השותף הכללי ו/או השותפות ו/או השותף המוגבל, או בשל כל הפרה אח

 . , בהיקף המקסימלי המתאפשר על פי דיןמתיר לחברה לפטור נושא משרה בה בגינה
   התחייבות לשיפוי .4

  התחייבות לשיפוי ועילות השיפוי .4.1
בכפוף להוראות כל דין בהיקף המקסימלי האפשרי,  השותפות מתחייבת בזאת לשפות מראש את נושא המשרה  

ובכפוף להוראות כתב   עליו  ניתן להתנות  ולהוראות מסמכי ההתאגדות, בשל כל חבות או ופטור  שלא  זה  שיפוי 

״  : )להלן  להלן  כמפורט  השיפויהוצאה  בתוקף עילות  פעולותיו/הם  עקב  שיוציא/ו  או  מהם  מי  על  שתוטל  ״( 

בשותפו ו/או  הכללי  בשותף  ו/או  כללי  כשותף  מהם    ת, תפקידו/ם  מי  מטעם  כהונתו  בגין  בת  בתאגידי  לרבות 

 לפי העניין:   של השותפות,בתאגידים קשורים ו
פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או -חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר על .4.1.1

ועים פסק בורר שאושר בידי בית משפט. התחייבות למתן שיפוי כאמור מוגבלת לאחד או יותר מהאיר

״(, אשר לדעת דירקטוריון השותף הכללי הינם התוספתשיפוי זה )להלן: ״פטור  המפורטים בתוספת לכתב  

שהסכום  ובלבד  לשיפוי,  ההתחייבות  מתן  בעת  בפועל  והשותפות  הכללי  השותף  פעילות  לאור  צפויים 

בסעיף   המפורטים  המידה  אמת  או  הסכום  על  יעלה  לא  השיפוי  של  שדי  4.3.1המרבי  רקטוריון  להלן, 

 השותף הכללי קבע כי הנו סביר בנסיבות העניין; 
הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיוציא נושא המשרה או שיחויב בהן בידי בית   .4.1.2

משפט, בהליך שיוגש נגדו בידי השותף הכללי ו/או השותפות או בשמם או בידי אדם אחר, או באישום 

 ישום פלילי שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; פלילי שממנו זוכה, או בא
הליך   .4.1.3 או  חקירה  עקב  המשרה  נושא  שיוציא  דין,  עורך  טרחת  שכר  לרבות  סבירות,  התדיינות  הוצאות 

שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו  

ספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך  ומבלי שהוטלה עליו חבות כ
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זו,  בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה 

חבות  ״  -״ וסיום הליך פלילי בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פליליתתהיינה למונחים ״

 לחוק החברות;   א(1)א()260 ״, המשמעות שנקבעה להם בסעיףך פלילי כספית כחלופה להלי
לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך   ()א(1)א()52  תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף .4.1.4

ח׳3לפי פרקים ח׳ לחוק   1, או ט4,  ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי  לפי סימן  וכן הליך  ערך  ניירות  לחוק 

 הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;  החברות, לרבות
העסקיים, התשמ״ח  .4.1.5 ההגבלים  חוק  לפי  בעניינו  הליך שהתנהל  עם  ו/או   1988-הוצאות שהוציאו בקשר 

 בקשר אליו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; 
יהיה   .4.1.6 ו/או  מותר  בגינן  אשר  אחרת  הוצאה  או  חבות  עלכל  בחברה,  משרה  נושא  לשפות  חוק  - מותר  פי 

 החברות. 
   חריגים לשיפוי .4.2

בכפוף להוראת כל דין, השותף הכללי ו/או השותפות לא ישפו את נושא המשרה בגין חבות כספית או הוצאות אשר 

 תוטל עליו או שיוציא בשל אחד מאלה: 
חובת   .4.2.1 הפרת  למעט  בת שלהם  כלפי חברה  או  ו/או השותפות  הכללי  כלפי השותף  חובת אמונים  הפרת 

יח שהפעולה לא תפגע בטובת השותף הכללי ו/או השותפות אמונים בתום לב כאשר היה לו יסוד סביר להנ

 ו/או חברת הבת שלהם. 
 הפרת חובת זהירות של בעל תפקיד שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.  .4.2.2
 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.  .4.2.3
 קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שיוטל עליו.   .4.2.4
 לעיל.   4.1.5פה מנהלית למעט כמפורט בסעיף הליך אכי .4.2.5

  סכום השיפוי המרבי .4.3
סכום השיפוי המרבי שישולם לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר לא יעלה על  .4.3.1

פי דוחותיה הכספיים האחרונים של השותפות, נכון -מההון העצמי של השותפות על  25%- סכום השווה ל

 ״.( סכום השיפוי המרבילמועד השיפוי בפועל, הגבוה מביניהם )להלן: " 
מובהר בזאת, כי אין בתשלום השיפוי האמור לעיל כדי לפגוע בזכות נושא המשרה לקבל תגמולי ביטוח  .4.3.2

להלן.    4.8.3י, המבוטחים בפוליסת הביטוח, בכפוף להוראות סעיף  בגין אירועים המעמידים עילות שיפו

פוליסת הביטוח. מודגש במפורש, כי השיפוי יחול בגין סכומי השתתפות עצמית בהם יחויב מכח    ,כן יובהר

שיפוי זה יהוו ״רובד נוסף״ )שאינו מהווה כפל פיצוי( מעבר לסך כל פטור  פי כתב  -כי תשלומי השותפות על 

ידי המבטח, ככל שכאלה ישולמו. מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה מהווה -יטוח שישולמו עלתגמולי הב

חוזה לטובת צד ג׳ כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, ולא תהא לאף צד שלישי כלשהו, לרבות כל מבטח, זכות 

 פי הסכם ביטוח שנערך עמו, למעט - לדרוש השתתפות של השותפות בתשלום אשר לו מחויב מבטח על

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כאמור. 
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אם ובמידה ובמועד השיפוי בפועל יהיה ידוע לשותפות על אירועים נוספים שהיא עלולה לחוב בהם עקב  .4.3.3

״( והסכום הכולל שהשותפות עלולה לחוב מקרי שיפוי אחרים מתן שיפוי לנושאי משרה אחרים )להלן: ״

ם עולה על סכום השיפוי המרבי כי אז רשאית השותפות לעכב בו בגין כתב זה ובגין מקרי השיפוי האחרי

תחת ידה את אותו סכום אשר לדעתה יהיה דרוש לה כדי לעמוד בהתחייבותה גם כלפי נושאי המשרה 

פי שיפוי זה ביחד עם מקרי - האחרים ורק לאחר שיתברר סופית הסכום הכולל שעל השותפות לשלם על

 או חלקה, לפי המקרה.  השיפוי האחרים לשלם את היתרה כולה
לעיל,    4.3.1אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהשותפות תידרש לשלם לנושאי המשרה, כאמור בסעיף   .4.3.4

יעלה במועד כלשהו על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי )כפי שתהיה קיימת באותה  

דלעיל, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי  4.3.1עת( לפי סעיף 

על לשותפות  שהגישו  דרישות  כתבי  -בגין  ופי  להםהפטור  שולמו  ולא  )להלן:   השיפוי  מועד  אותו  לפני 

״(, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים, בפועל, יחושב נושאי המשרה הזכאים״

פי היחס שבין סכום החבות בת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום החבות בת  - על

 השיפוי של כל נושאי המשרה הזכאים, במצטבר.  
ומי שיפוי לנושאי משרה בגובה סכום השיפוי המרבי, לא תישא השותפות בסכומי  שילמה השותפות סכ .4.3.5

שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושרו באורגנים בשותפות שיהיו מוסמכים לאשר 

זו על  פי כל דין, במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי מסמכי ההתאגדות, אם -הגדלה 

 פי כל דין.  - שם כך, עליידרש ל
  תשלומי ביניים .4.4

עם קרות אירוע שבגינו נושא המשרה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד השותפות  .4.4.1

לרשותו כמקדמה על חשבון סכום השיפוי, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים 

נגדו הקשור לאותו אירוע, לרבות הליכי חקירה    האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי

והליכי גישור או בוררות, באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלמם או לממנם בעצמו, והכל בכפוף לתנאים 

 שיפוי זה לרבות סכום השיפוי המרבי. פטור וולהוראות בכתב 
לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם במסגרת כתב   .4.4.2 ופבמקרה שהשותפות תשלם  זה טור  שיפוי 

בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינו זכאי לשיפוי מאת השותפות על אותם סכומים 

 להלן.  4.11יחולו הוראות סעיף 
שיהיה .4.4.3 ערובות  ו/או  שידרשו  בטחונות  גם  השותפות  תעמיד  מהתחייבויותיה  המשרה   כחלק  נושא  על 

ורר, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיך, פי החלטות ביניים של ביהמ״ש או של ב-להעמיד על 

 בכפוף למגבלת סכום השיפוי המרבי. 
  תנאי השיפוי .4.5

 פי כתב זה כפופה לתנאים המפורטים להלן: - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי על
 פי דין לשפות את נושא המשרה. - אין מניעה על .4.5.1
המשרה בכתב לשותפות על כל הליך משפטי ו/או מנהלי )לרבות  פי דין, יודיע נושא  -ככל שהדבר מותר על .4.5.2

אך לא רק, דרישה מכל סוג לרבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות 

תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי ולרבות הליך אכיפה מנהלית( שייפתח נגדו בקשר 
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בגינו עשוי השיפו לו אחריות לכל אירוע  נגדו במסגרתו מיוחסת  לו בכתב  ועל כל איום שיימסר  י לחול 

״(, ועל נסיבות שהובאו לידיעתו העלולות להביא לפתיחת הליך הליך משפטיאישית לנזק כספי )להלן: ״

״(, ויעביר ללא דיחוי לשותפות הודעת השיפוימשפטי וזאת מיד עם היוודע לו לראשונה על כך )להלן: ״

 תודיע לו, כל מסמך בקשר לאותו הליך.   או למי שהיא
בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח של השותפות כפי שתהיה מעת לעת, וככל שתהיה בתוקף, יחולו ההוראות  .4.5.3

 שיפוי זה: פטור ופי תנאי כתב - הבאות בנוגע לטיפול המשפטי בגין אירוע המעמיד עילה לשיפוי על
ידי השותף הכללי ו/או השותפות,  -מלבד במקרים בהם נפתחו נגד נושא המשרה הליכים על  .4.5.3.1

השותפות תהיה זכאית, אך לא חייבת, להשתתף ו/או לקחת על עצמה, את הטיפול בהגנתו 

תבחר   שהשותפות  דין  עורך  לכל  האמור  הטיפול  את  למסור  ו/או  משפטי  הליך  אותו  בפני 

שלא   דין  לעורך  )פרט  זה  סבירות(  לצורך  מסיבות  המשרה  נושא  על  מקובל  להלן:  )יהיה 

 ״( על אחריותה וחשבונה.  עוה״ד הממונה״
נטלה על עצמה השותפות את הטיפול בהליך  י  10  אם תוך .4.5.3.2 מים מקבלת הודעת השיפוי לא 

ידי עוה״ד הממונה מטעמים סבירים, הוא  -המשפטי או אם התנגד נושא המשרה לייצוגו על 

יפול בהליך המשפטי לעו״ד שיבחר, והשותפות תשפה אותו בגין  יהיה רשאי למסור את הט

שכר הטרחה לעו״ד האחר, ובלבד שזהות עוה״ד והסדר שכר הטרחה עמו יהיו כפופים לאישור 

דירקטוריון השותף הכללי, אשר לא יסרב אלא מסיבות סבירות. לא אושר מלוא סכום שכר  

ירותיו של עוה״ד שבחר, יהיה זכאי  הטרחה המבוקש ונושא המשרה החליט שלא לוותר על ש

 לקבלן מן השותפות את סכום שכר הטרחה שאושר לו, והיתרה תשולם על ידו ועל חשבונו.  
על עצמה השותפות את הטיפול בהליך המשפטי, לא תהא השותפות .4.5.3.3 מחויבת לשלם   נטלה 

 לנושא המשרה שיפוי בגין הוצאות התדיינות שתוציא בנוגע לניהול ההגנה המשפטית. 
ההליך  .4.5.3.4 את  להביא  כדי  הנ״ל  הטיפול  במסגרת  יפעלו  הממונה  הדין  עורך  ו/או  השותפות 

המשפטי הנ״ל לידי סיום. עורך הדין הממונה יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לשותפות ולנושא 

המשרה. מקום שיווצר לדעת נושא המשרה או לדעת עורך הדין הממונה חשש לניגוד עניינים,  

נושא המשרה או לדעת עורך הדין הממונה נסיבות בהן עלול להיווצר  או שתתקיימנה לדעת  

ניגוד עניינים בינו לבין השותפות ו/או בינו לבין כל נושא משרה אחר שהוא צד להליך, בהגנתו 

הדין   עורך  כך  על  המשרה  לנושא  יודיע  ו/או  המשרה  נושא  יודיע  משפטי,  הליך  אותו  בפני 

ינים זה ונושא המשרה יהיה רשאי למנות עורך דין מטעמו  הממונה, לפי העניין, על ניגוד עני

 לעיל.   4.5.3.2 השיפוי המפורטות בסעיף קטן לטיפול בהגנתו בהתאם להוראות
השותפות לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ״ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להסכים   .4.5.4

פי כתב -שא המשרה לא ישופה בגינם עללפשרה ו/או הסדר שכתוצאה מהם תידרש לשלם סכומים שנו

ו ישולמו במלואם במסגרת פוליסת הביטוח שתירכש, אם תירכש, עלפטור  ידי  -שיפוי זה ואשר אף לא 

השותפות ו/או חברה בת שלה, אלא בהסכמת נושא המשרה המוקדמת לכך בכתב. כמו כן, השותפות לא 

הכרעה בדרך של בוררות או פישור או תהא רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ״ל ל

אלא   זו  הסכמתו  לתת  יסרב  שלא  ובלבד  בכתב,  לכך,  המוקדמת  המשרה  נושא  בהסכמת  אלא  גישור, 

מנימוקים סבירים שימסרו לשותפות בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי  

שותפות תישא בכל ההוצאות הקשורות  לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, ה

 שיפוי זה ככל שהיא מחויבת בדין בהליך משפטי רגיל. פטור ופי כתב -בכך על
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על אף האמור לעיל השותפות לא תהא רשאית להביא לסיום את ההליך המשפטי הנ״ל בדרך של פשרה   .4.5.5

וררות ו/או פישור ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ״ל להכרעה בדרך של ב

או גישור במקרים של אישומים פליליים נגד נושא המשרה, אלא אם ייתן לכך נושא המשרה את הסכמתו  

מראש ובכתב. נושא המשרה יוכל לסרב ליתן את הסכמתו האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתו הבלעדי 

 ומבלי שיידרש לנמק את אי הסכמתו.  
   שיתוף פעולה עם השותפות .4.6

לפי בקשת השותפות יחתום נושא המשרה על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור, לטפל  .4.6.1

בשמו בהגנתו באותו הליך משפטי ולייצג אותו בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, לפי בקשת  

על מותר  שהדבר  ובמידה  ב-השותפות,  שלישי  לצד  ו/או  לשותפות  המשרה  נושא  ימסור  דין,  התאם  פי 

לכתב    להנחיות השותפות, באופן מיידי, כל מסמך ו/או ייפוי כוח שיתבקש לצורך הטיפול בהגנתו בהתאם

 שיפוי זה.  פטור ו
נושא המשרה ישתף פעולה עם השותפות ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל בכל אופן סביר שיידרש ממנו   .4.6.2

לבד שהשותפות תדאג לכיסוי כל ההוצאות ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, וב -על

לעיל, שתהיינה כרוכות בכך, באופן שנושא המשרה   4.1והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף  

פי האמור -לא יידרש לשלמן או לממנן בעצמו, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לו על

 שיפוי זה. פטור ושיפוי זה והכל בכפוף לאמור בכתב פטור ובכתב 
פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה -כמו כן, נושא המשרה מתחייב לקיים את כל הוראות המבטחים על  .4.6.3

 - שהשותפות ו/או נושא המשרה יתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך המשפטי, כפי שיידרש ממנו על

 ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי. 
  כיסוי החבויות .4.7

תפע השותפות  אם  בסעיף  בין  המפורט  לפי  ההוצאות    4.5.3.1ל  כל  לכיסוי  השותפות  תדאג  לאו,  אם  ובין  לעיל 

בסעיף   האמורים  למיניהם  האחרים  לממנם    4.1והתשלומים  או  לשלמם  יידרש  לא  המשרה  שנושא  באופן  לעיל 

על לו  המובטח  מהשיפוי  לגרוע  כדי  בכך  שיהיה  מבלי  וזאת  הב-בעצמו,  פוליסת  ו/או  זה,  בכתב  האמור  יטוח פי 

 שיפוי זה. פטור שתרכוש השותפות מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בכתב 
  אי תחולת השיפוי .4.8

שיפוי זה בגין כל סכום שישולם על  פטור  פי כתב  -השותפות לא תהא חייבת לשפות את נושא המשרה על .4.8.1

כן השותפות   פי תנאי הסדר הפשרה או בוררות בהליך המשפטי אשר בחר לנהל בעצמו אלא אם- ידו על

הסכימה בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין ואולם השותפות לא תמנע מלתת את  

 הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים שינומקו.  
כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאת נושא המשרה באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת  .4.8.2

 פות הודעה על כוונתו להודות בעבירה כאמור בכתב ומראש. מחשבה פלילית אלא אם קיבלה השות
על  .4.8.3 לשלם  לא תידרש  או  -השותפות  עבורו  או  לו  בפועל  כלשהו ששולמו  בגין אירוע  זה סכומים  כתב  פי 

במקומו בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח )שרכשה השותפות, אם וככל שרכשה( או התחייבות שיפוי כלשהי 

פי כתב -סכום בגובה ההפרש שבין סכום השיפוי לו זכאי נושא המשרה עלשל צד ג׳ שאינו השותפות אלא ב

שיפוי לבין הסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח בגין אותו אירוע ו/או הסכם השיפוי האחר, ובלבד פטור ו
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שסכום השיפוי שהשותפות תחויב בו לא יעלה על סכום השיפוי המרבי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע  

א המשרה בכל הנוגע לנשיאת השותפות בהשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או העברת מזכויות נוש

שנשא   תגמולי ביטוח שקיבלה השותפות ממבטחים בגין חבותו של נושא המשרה ו/או הוצאות משפטיות

 בהן. 
- על פי כתב זה יהיה בגין כהונתו של נושא המשרה בחברות בנות, הרי שהשיפוי  - כמו כן, היה והשיפוי על .4.8.4

ידי - י כתב זה יבוא רק אחרי מיצוי כל זכויותיו של נושא המשרה במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה עלפ

פי היתר לשיפוי בחברות הבנות, אם  -פי התחייבות מראש לשיפוי או על-החברה הבת הרלוונטית ו/או על

שיפוי זה יחול מעבר )ובנוסף( פטור ופי כתב  - וככל שהן קיימות. למען הסר ספק, יובהר, כי סכום השיפוי על

- לסכום שישולם )אם וככל שישולם( במסגרת פוליסת הביטוח שערכה החברה הבת ו/או שיפוי שניתן על

 ידי החברה הבת כאמור.  
  תשלום השיפוי .4.9

פי דין  -פי כתב זה תנקוט השותפות בכל הפעולות הנחוצות על - עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על

ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו כאמור לתשלום  לתשלומו,  

כלשהו, ואותו תשלום לא יאושר בהתאם לכך מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר  

 כאמור כפוף לאישור בית המשפט והשותפות תפעל להשגתו.  
   השיפויהפטור ותקופת  .4.10

שיפוי לפי כתב זה יעמדו לזכותו של נושא המשרה ו/או לזכות עזבונו ללא הגבלת זמן  פטור ובויות השותפות להתחיי

ו/או כהונתו כנושא   ו/או סיום העסקתו בשותף הכללי  לניהול השותפות  גם לאחר סיום תפקידו כאחראי  וזאת 

בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה  משרה בשותף הכללי ו/או סיום העסקתו בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה 

שיפוי נעשו בעת ביצוע תפקידו כאחראי פטור ובחברות בנות, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות ל

לניהול השותפות ו/או תקופת העסקתו בשותף הכללי ו/או העסקתו בשותפות ו/או כהונתו כנושא משרה בשותפות 

כנושא משרה בשות כהונתו  של  ו/או  הגילוי  במועד  ללא תלות  וזאת  של השותפות  הבנות  בחברות  ו/או  הכללי  ף 

 שיפוי זה. פטור והאירוע בגינו זכאי נושא המשרה לשיפוי לפי כתב 
  החזרת סכומי שיפוי ששולמו .4.11

במקרה שהשותפות תשלם לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר להליך  .4.11.1

ך של העמדת ייצוג משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינו זכאי לשיפוי מאת משפטי כאמור, לרבות בדר

ידי השותפות, -השותפות על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לנושא המשרה על

פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה -בתוספת הריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על 

מס ובתוספת הפרשי הצמדה, ויהיה על נושא המשרה להחזיר את הסכומים הללו לשותפות הטבה חייבת ב

על הריבית  בגין  מע״מ  תשלומים -בצירוף  הסדר  ולפי  כן,  לעשות  ידה  על  בכתב  לכשיידרש  הדין,  פי 

 שהשותפות תקבע. 
בה שהיא,  במקרה שיתברר כי בוטל החיוב שבגינו שילמה השותפות סכומי שיפוי או שסכומו פחת מכל סי .4.11.2

להמחות את מלוא   נושא המשרה  כל הפעולות  מתחייב  ולבצע את  זכויותיו להשבת סכום כאמור 

הנחוצות על מנת שהמחאה זו תהא תקפה. לא עשה כן, חייב נושא המשרה להחזיר את הסכומים  

האמורים לשותפות בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בשיעור ולתקופה שהינו זכאי להחזר סכום  

 ובע.  זה מאת הת 
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  שונות .5
 השיפוי לחול בהקדם האפשרי. הפטור או השותפות מתחייבת להודיע לנושא המשרה על כל אירוע בגינו עשוי  .5.1
פי דין, לשם התכלית -פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על -התחייבויות השותפות על  .5.2

שיפוי זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם  פטור ושלה נועדו. היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב  

וראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או  כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין ה

 להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.  
פי כתב -שיפוי על פטור ו/או לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה ל-השותפות תהא רשאית, על .5.3

פיו, או לצמצם את האירועים עליהם הוא -מתנאיו לרבות להפחית את סכום השיפוי המירבי על  זה, או לשנות תנאי

חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי  

פני המועד בו תכנס החלטתה יום ל  10  ובלבד כי נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות  –

לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו,  

השיפוי טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין,  הפטור ולא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב  

בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש  ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין 

 השיפוי.  הפטור וכנגד נושא המשרה, לאחר שינויו או ביטולו של כתב 
שיפוי זה אינו גורע מהוראות הסכם השותפות בדבר שיפוי בדיעבד ואין בהתחייבות לשפותך בהתאם הפטור והכתב   .5.4

 לך, אם ניתן, במסמכי ההתאגדות.  לכתב זה בכדי לגרוע מהפטור שניתן
שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג׳ כלשהו לרבות מבטח ואינו ניתן  פטור ולמניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב  .5.5

שיפוי זה יחול על חליפך לפי הוראות כל דין פטור ולהמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה )חו״ח(, כתב  

 לרבות על עיזבונך.  
ידי נושא המשרה לא יפורשו בשום -ידי השותפות או על-ר, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה עלשום ויתו .5.6

פי כל דין, ולא ימנעו  - שיפוי זה ו/או על פטור ופי כתב    -נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על 

 ש זכויותיו כאמור. מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימו
 שיפוי זה הינו הדין בישראל.  פטור והדין החל על כתב  .5.7
כתב זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין השותפות לבין נושא   .5.8

המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין 

 , בטרם נחתם כתב זה.  השותפות לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב זה, בין בעל פה ובין בכתב
 

 ולראיה באה השותפות על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום ______ 

  
 שותפות מוגבלת 'רס ונצ למדהא
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  אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו. 
 חתימת נושא המשרה 

 תאריך: __________________ 
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   תוספת לכתב השיפוי
 : באירועים

במחקר   עיסוק  הינו  אשר,  לחוק החברות( הקשורה לתחום הפעילות של השותפות  1עסקה או פעולה )כמשמעותן בסעיף   .1

התשמ"ד בתעשייה,  טכנולוגיות  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  בחוק  זה  מונח  כהגדרת  באמצעות 1984-ופיתוח,   ,

וכל פעולה או הפעלת שיקול דעת הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין בביצוע הפעולות  ,  השקעות בפרוייקטי מחקר ופיתוח

שכרה או שעבוד של נכסים או התחייבויות, התקשרויות  הנ״ל לרבות, אך לא רק, העברה, מכירה, רכישה, חכירה, ה

 בהסכמים לקבלת אשראי ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון. 

לחוק החברות( בין שהינה במהלך העסקים הרגיל של השותפות ובין שאינה    1עסקה או פעולה )כמשמעותן בסעיף   .2

ת, ובכלל זה עסקה עם בעל עניין, משא ומתן במהלך העסקים הרגיל של השותפות ו/או של חברות בנות של השותפו

סיומם,   ו/או  ביצועם  לרבות  בהסכמים  התקשרויות  קיומה(,  אי  )לרבות  נאותות  בדיקת  בעסקה,  להתקשרות 

התקשרויות עם קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים, זכיינים, נותני שירותים או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של 

העברה, מכירה, חכירה, השכרה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות )לרבות ניירות  עסקים עם השותפות, וכן  

ערך(, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת והענקת אשראי ומתן או קבלת בטחונות, לרבות התקשרויות  

המבוצעות, והכל בין בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות  

 אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.  

הנפקת ניירות ערך )לרבות הנפקת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל( בישראל ומחוץ לישראל, לרבות, אך מבלי לגרוע  .3

תשקיף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך  פי  -מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור ו/או לא לציבור על

 בדרך אחרת כלשהי.  

ידי השותפות או בעל יחידות כלשהו וכל הליך, חוות דעת, מסמך ו/או דיווח  -ביצוע הצעת רכש ו/או הצעת מכר על .4

 הקשור אליהם.  

 הציבור. ידי -אירוע הנובע מהיותה של השותפות תאגיד מדווח או הנובע מכך שניירות הערך שלה מוחזקים על .5

-תביעה או דרישה בקשר עם הנושאים הטעונים גילוי בתשקיף, לרבות בכל טיוטה שלו ואשר לא ניתן גילוי כנדרש על .6

 י כל דין. פ

פי  -פי פקודת השותפויות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על- דיווח או הודעה המוגשים על  .7

ראל או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה ביש

 הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור.  

הפנימית  .8 הבקרה  אפקטיביות  לגבי  הערכה  מתן  לרבות  השותפות  בדיווחי  וגילוי  דיווח  ומתן  החלטות  וקבלת  דיון 

 מתן הצהרות והתייחסות לדוחות הכספיים.   ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של השותף הכללי, וכן

 מתן הודעה על עניין אישי, והשתתפות וקבלת החלטות בישיבות דירקטוריון השותף הכללי וועדותיהן.   .9

פעולה בקשר עם הדוחות הכספיים לרבות אופן יישום התקינה החשבונאית, הכנה וחתימה על הדוחות הכספיים של   .10

 או נפרדים, לפי העניין, ולאישורם, וכן בקשר עם תוכניות עסקיות או תחזיות.  השותפות וחברות הבנות, מאוחדים 
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כל פעולה ו/או החלטה בדבר חלוקת רווחים בהתאם להוראות הסכם השותפות, ובלבד ששיפוי בגין פעולה כאמור  .11

 מותר עפ״י דין וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת רווחים לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות. 

שינוי מבנה השותפות או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .12

 מיזוג, פיצול, שינוי בהון השותפות, הקמת חברות בנות פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה. 

חזיקי אגרות חוב, בנקים ו/או נושים תיקונים, שינויים וגיבוש הסדרים בין השותפות לבין בעלי יחידות השתתפות, מ .13

ידה, ובכלל זה תיקונים בשטרי נאמנות ובאגרות החוב ומסמכי המתווה  -של השותפות או של חברות המוחזקות על

 וההסדר בכללותם. 

 כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ניירות ערך.   .14

פעולות הקשורות בהוצאות רישיונות, היתרי בנייה או אישורים מכל מין וסוג שהוא, לרבות היתרי שליטה והחזקות  .15

 בחברות. 

כל עסקה או פעולה בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים   .16

 ומונופולין.  

 השתתפות במכרזים ו/או עריכתם.  .17

אות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב במהלך ומכוח התפקיד, לרבות במו״מ והתקשרויות  התבט .18

 עם ספקים או לקוחות, לרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדותיו, ולרבות באמצעי התקשורת.  

 פעולה בניגוד להסכם השותפות.  .19

ד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים,  מעבי-פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד .20

קידום עובדים, הטבות לעובדים, לרבות טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח, גמל או חיסכון, הלוואות לעובדים  

 והקצאת ניירות ערך לעובדים. 

רמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי רכוש ופעולה  פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות וגהות בעבודה, בין אם נטען כי ג .21

 שותפות. באו החלטה הנוגעת לתנאי העבודה 

כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש   .22

אמה לעובדיה, סוכניה או אנשים  בו ולרבות הפרעה עסקית במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לשותפות, או בהת

אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם השותפות, בין אם הנזק נובע מאירוע תאונתי או בין אם הנזק נובע מתהליך 

 הדרגתי ומצטבר לרבות עקב זיהום סביבתי. 

ם בגין נזקים או  כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסי .23

 הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים. 

פעולה או כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים, לרבות כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל  .24

ביטוח, התקשרות   לגבי הסכמי  ומתן  למשא  עניין בקשר  כל  וכן  נאותים  ביטוח  של סידורי  עריכה  לאי  שגרם  נטען 

 י ביטוח, תנאי פוליסות הביטוח והפעלת פוליסות ביטוח. בהסכמ
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היוצרות   .25 נסיבות  עם  בקשר  דרישה  או  תביעה  וכן  מסוכנים  לחומרים  זה  ובכלל  הסביבה  לאיכות  הנוגעות  פעולות 

נוספים   אישורים  או  היתרים,  סביבתיים,  רישיונות  תקנות,  הסביבה,  איכות  חוקי  של  הפרה  של  סוג  כל  לכאורה 

 י חוקי איכות הסביבה לרבות ו/או הגורמות להפרעות סביבתיות לרבות רעש. פ-הנדרשים על 

ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו, וכן כל חוק אחר בעל אופי צרכני,    1981-פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א .26

 וחקיקת משנה שתחול מכוחו ו/או מכל דין זר בתחום זה.  

ת, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטי .27

הליכים )לרבות הליכי אכיפה מנהלית( או הודעות בדבר חוסר ציות או הפרה של פעולה של רשות שלטונית או גוף  

נוהג, הור אה, רישוי, הנחיה,  אחר, בישראל או מחוץ לה, הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, 

 ידי השותפות ו/או של נושאי המשרה בשותפות במסגרת תפקידם בשותפות. -מדיניות ו/או פס״ד על

מתן מידע, מצגים, חוות דעת, דיווח, הודעה והגשת בקשה לרשויות המדינה ורשויות אחרות, ובכלל זה לכל רשות   .28

לי לגרוע מכלליות האמור, החברות פקודת השותפויות פי כל דין בישראל או מחוץ לישראל, לרבות אך מב-מוסמכת על

 פי כל דין. - פי הוראות דיני המס החלים על השותפות, ותיעוד הנדרש על-לרבות תקנות שהותקנו מכוחה, או על

כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע במועד הנדרש בהתאם לדין ו/או בקשר לגילוי  .29

או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של השותפות ו/או למחזיקי    חסר, מטעה

ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, הצעת רכש, חלוקה, רכישה, החזקה ו/או זיקה לניירות ערך של 

ערך של השותפות ולרבות במקרה של  השותפות ו/או כל פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות ה

מיזוג השותפות עם יישות משפטית אחרת, ולרשויות המס, ביטוח לאומי, מרכז השקעות, משרד לאיכות הסביבה, 

 רשויות מקומיות וכל גורם ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר. 

רישום   .30 לרבות  עליו,  והגנה  השותפות  של  הרוחני  לקניין  הקשורות  והגנה  פעולות  רוחני  קניין  זכויות  של  אכיפה  או 

בתביעות בקשר אליהן, והפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה של זכויות קניין רוחני של צד ג׳ לרבות, 

 אך לא רק, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיו״ב. 

עלת השותפות בבנקים וביצוע פעולות או נגזרות ניהול תיק ההשקעות של השותפות וניהול חשבונות הבנק שבהם פו .31

שלהן, לרבות בכל הנוגע לעסקאות במט״ח )כולל פיקדונות במט״ח(, ני״ע )כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה  

ושאילה של ניירות ערך(, הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ 

 ( וכיו״ב. swap)רבות עם מנהלי תיקים, עסקות גידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים, עסקאות החלף בהשקעות ל

 הפרת הוראות הסכם כלשהו שהשותפות צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.  .32

 מהן. פעולה הנוגעת לחבות מס של השותפות ו/או חברה בת ו/או בעלי היחידות ו/או המניות של מי  .33

תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר לפעולה ו/או למחדל במלואו או בחלקו, בידי השותפות ו/או   .34

ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של השותפות, בכל הנוגע לתשלום, דיווחו ו/או תיעוד מסמכים, של -על

פי חוקי מדינת ישראל, לרבות  -או כל תשלום אחר הנדרש עלאחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/

תשלומי מס הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות  

 ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה. 

או .35 שהשפיעו  או    אירועים  זכויותיה  או  רכושה  או  השותפות  רווחיות  על  מהותי  באופן  להשפיע  היו  עשויים 

 התחייבויותיה.  
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 כל פעולה בקשר להצבעה בחברות המוחזקות.   .36

- ידי מלווה או נושה או מי שטוען להיות מלווה או נושה, בנוגע לכספים שהולוו על -כל תביעה ו/או דרישה המוגשות על .37

 תפות כלפיהם.  דיהם ו/או חובות של השוי

כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל יחול בקשר לכהונתו של כל אחד מנושאי המשרה בשותף הכללי ובקשר לכהונתו  .38

 של כל אחד מנושאי המשרה בשותפות ו/או בחברות הבנות וכן ביחס לכל מדינה בעולם.  

ם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת ג

   פעולה, והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת מחייב אחרת.  
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 פרק 10 - דוחות כספיים 

-תשכ"טהמבנה וצורה(    -התשקיף    וטיוטת ב לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף  56להוראות סעיף    בהתאם .10.1

1969  " הכספיים  תשקיף  פרטי  תקנות)להלן:  דוחותיה  , 2020  במאי  27ליום    השותפותשל    המבוקרים"(, 

 זה.   10מצורפים בפרק , 2020ביוני  30ליום  של השותפות הסקורים  חותיה הכספיים ודו

 רואה   של  ההסכמה  מכתבו  השותפותשל רואה החשבון המבקר של  מצורף דוח הביקורת    הכספיים  לדוחות .10.2

  .האמור בתשקיף זה הביקורת דוח להכללת המבקר החשבון
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 דוח רואה החשבון המבקר 
 

 שותפות מוגבלת אלמדה ונצ'רס של  לשותפים
 

 
 
 

  27ום  ( לי השותפות  -)להלן    אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת  שלהמצורף  המצב הכספי    עלהדוח  ביקרנו את  
דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון    .אותו יוםל  בהון   השינויים  על   חואת הדוהקמה(  ה)יום    2020  ,במאי

על דוחות כספיים אלה בהתבסס על   דעה. אחריותנו היא לחוות  בשותפות המוגבלת  השותף הכלליוההנהלה של  
 ביקורתנו. 
 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  1973-ה חשבון(, התשל"ג)דרך פעולתו של רוא

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 
בונאות שיושמו ושל ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החש

וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות   שותפותהאומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של ה 
 בסיס נאות לחוות דעתנו. תמספקהכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

 
 

המהותיות, את המצב הכספי של  הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות    תנו לדע 
הקמה(   2020  , במאי   27  יום ל   שותפות ה  כספי    , השותפות   בהון   השינויים   ואת )יום  דיווח  לתקני  בהתאם 

 . 2010- ( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע (IFRSבינלאומיים  
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   על המצב הכספי   דוח 
 
 
 

  
 ,במאי 27 ליום

2020 
הקמה( ה)יום       
 מבוקר  
 דולר אלפי   
   

 *(    -   נכסים שוטפים
   
   
   
   

 *(     -  זכויות השותפים 
   
 
 

 . דולראלפי   1  -מייצג סכום הנמוך מ*(  
 
 
 
 
 
 . המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים םיבאורה
 
 
 
 

       2020 ,בספטמבר 29

תאריך אישור הדוחות  
 הכספיים

 ארי ברונשטיין   
בשותף  יו"ר הדירקטוריון 

 הכללי
 

 ד"ר אירית יניב 
ודירקטורית  תכללי תמנהל

 הכללי בשותף

 ירון חרמ"ש  
 כספים"ל סמנכ 
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 ים בזכויות השותפ על השינויים    דוח 
 
 
 

  
  זכויות 

 השותפים 
 מבוקר  
 דולר אלפי   
   

 *(     -  הקמה( ה)יום  2020 ,במאי 27  יתרה ליום
   
 

 . דולראלפי   1  -*(  מייצג סכום הנמוך מ
 
 

 . המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים םיבאורה
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 כללי  - : 1אור ב
 
  2020  במאי  27הינה שותפות מוגבלת אשר נרשמה אצל רשם השותפויות ביום    אלמדה ונצ'רס . א

"השותפות"(   המוגבלת,    מכח)להלן:  השותפות  ניהול  אלמדה  ביןשנחתם  הסכם  ,  "מבע  חברת 
, כשותף מוגבל "מבע  נאמנויות  אלמדה"השותף הכללי"(, לבין  להלן:  השותף הכללי, מצד אחד )

,  "הסכם השותפות המוגבלת"  -כן" והשותף המוגבל הראשוןהמוגבל" או ""השותף  להלן:  מצד שני )
  (. בהתאמה

ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה   .ב
 )להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"(.  1970- ומיידים(, התש"ל

 
.  לניירות ערך בתל אביב  "שותפות מו"פ" כהגדרת מונח זה בתקנון הבורסה  צפויה להיות  השותפות .ג

תעסוק במחקר ופיתוח, כהגדרת מונח זה בחוק המו"פ, באמצעות השקעות    בהתאם, השותפות
והחזקות בפרוייקטי מו"פ, בעצמה או באמצעות תאגידים מוחזקים, בתחומי הבריאות הדיגיטלי, 

  . BioConvergence - המכשור הרפואי וה
ונאות לאור אופי פעילות השותפות, השותפות מהווה קרן הון סיכון בהתאם להוראות תקן חשב .ד

"( ותמדוד את השקעותיה בחברות IAS 28בדבר השקעות בחברות כלולות )להלן: "  28בינלאומי  
בינלאומי   כספי  דיווח  תקן  להוראות  בהתאם  הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  בדבר   9כלולות 

 ב' להלן.  2"(. ראה בנוסף באור IFRS 9מכשירים פיננסיים )להלן: "
 

עיסוקה הבלעדי    ותחום,  2020,  במאי  20תאגדה בישראל ביום  הינו חברה אשר ה  הכלליהשותף   .ה
 הוא ניהול השותפות.  

 
 הגדרות  .ו

 

 בע"מ.חברת ניהול אלמדה  - השותף הכללי 
   

 אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת.  - השותפות המוגבלת

   
 .ההשתתפות  יחידות מחזיקי  וכל  הראשון המוגבל השותף - שותף מוגבל

   
 "מ. בע נאמנויות אלמדה    ראשוןהמוגבל ה שותףה
   

יחידות השתתפות רשומות על שם, ללא ערך נקוב, המקנות  - יחידות השתתפות 
 .כשותף מוגבל בשותפות זכויות 

   
 . 1975-כהגדרת המונח בפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"ה  - המפקח

   
-ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"עכהגדרתם בתקנות  - בעלי עניין ובעל שליטה

2010 . 
   

בדבר צדדים  24תקן חשבונאות בינלאומי מספר כהגדרתם ב - צדדים קשורים 
 . קשורים
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2אור ב

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א. 

 
 (. IFRS  - הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן      

כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,   
 . 2010- ע " התש 

 
  פיננסיים   והתחייבויות   נכסים   למעט ,  העלות   בסיס   על   ערוכים   השותפות   של   הכספיים   הדוחות  

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. המוצגים 
 

 סיכון  הון  קרןב.      
 

בנות שלהן,    ישויותקובע כי ישויות השקעה אינן נדרשות לאחד דוחות של    IFRS 10  - ל  31סעיף  
  .IFRS 9 בהתאם להוראות כי אם למדוד את ההשקעה בהן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

IFRS 10    פרמטרים גם  'ישות    בהגדרת  לעמוד  מנת  על  לעמוד  שותפות  נדרשת  בהםמגדיר 
  , השותפות IFRS  -על הגדרת ישות השקעה ב  ובהסתמך,  השותפות  פעילות  אופי  לאורהשקעה'.  

  הוגן   בשווי  כלולות  בחברות  השקעותיה  את  תמדודו  IAS  28  -קרן הון סיכון בהתאם ל  מהווה 
 . IFRS 9 -הפסד בהתאם ל או רווח דרך

 

 
 מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ  .ג
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 .דולר ארה"במטבע הפעילות ומטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו  
 
 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  .2

 
החליפין   שער לפי בהן הראשונית ההכרה עם יירשמו חוץ במטבע הנקובות עסקאות

 במטבע הנקובים כספיים במועד העסקה. לאחר הכרה ראשונית, נכסים והתחייבויות
בגינם שער  ה הפרשי    , כאשרלפי שער החליפין ביום המאזן הפעילות למטבע  יתורגמוחוץ  

רווח    יזקפו חוץ     הפסד.או  לדוח  במטבע  הנקובים  כספיים  לא  והתחייבויות  נכסים 
לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא   יתורגמוהמוצגים לפי עלות  

 בהתאם למטבע הפעילות    יתורגמוכספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן  
ייזקפו לרווח או , והפרשי השער בגינם  לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן

  .הפסד
 

 פריטים כספיים צמודי מדד .      3
          

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 
 בישראל מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם. 

 
   

 שווי מזומנים  .ד
 

בתאגידים בנקאיים לזמן קצר    ת פיקדונו שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות  
  שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה   , אשר אינם מוגבלים בשעבוד 

חלק מניהול המזומנים    ויהוו ללא קנס,    מידית או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה  
 . שותפות ה של  

 
 פקדונות לזמן קצר      . ה 

 
חודשים ממועד   על שלושה  עולה  לזמן קצר שתקופתם המקורית  בנקאיים  פקדונות בתאגידים 

 התאם לתנאי הפקדתם. ההשקעה ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים. הפקדונות מוצגים ב 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2אור ב
 

 מכשירים פיננסיים  9FRS I .ו
 נכסים פיננסים  .1 

 
   סים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה נכ

שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד  
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.  

מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני  בתקופות עוקבות    השותפות מודדת       
  המצטברים הבאים: התנאים

לגבות את  - על מנת  היא להחזיק בנכסים  הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו 
 תזרימי המזומנים החוזיים מהם.

זכאית, במועדים   -      , לקבל מסוימיםעל פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה 
 תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן. 

 המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי      
 שווי הוגן.            

 
, השותפות בחרה למדוד את ההשקעות בחברות כלולות בשווי  IAS 28  -ל  18על פי סעיף   

 . IFRS 9 -הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם ל
 פיננסיות התחייבויות .2  

 

 בעלות מופחתת  הנמדדות  התחייבויות פיננסיות   (א
 

את ההתחייבויות הפיננסיות  בשווי הוגן      השותפות תמדודבמועד ההכרה לראשונה,  
בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.  לאחר  

, למעט התחייבויות את כל התחייבויות פיננסיות  תמדוד  השותפותההכרה הראשונית,  
שימוש המופחתת תוך    לפי העלות  פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד,

     בשיטת הריבית האפקטיבית. 

 
 

 הפסד או רווח דרך הוגן  בשווי  הנמדדות  פיננסיות התחייבויות ב(     
 

השותפות     לראשונה,  ההכרה  הפיננסיות  תמדודבמועד  נמדדות שאינן    התחייבויות 
 לרווח או הפסד. תזקפנה כאשר עלויות עסקה   בעלות מופחתת בשווי הוגן 

 לרווח או הפסד. יזקפולאחר ההכרה הראשונית, שינויים בשווי ההוגן   
 פיננסיים מכשירים גריעת .3        

 

 פיננסיים  נכסים    א(                               
 

כאשר  גורעת  השותפות       ורק  כאשר  פיננסי  לתזרימי   יפקעונכס  החוזיות  הזכויות 
 מהנכס הפיננסי. המזומנים

 
 

 פיננסיות התחייבויות (  ב  
 

, כאשר דהיינו  –   תסולק היא  ורק כאשר,    כאשרהתחייבות פיננסית  גורעת  השותפות  
 המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

מסולקת פיננסית  תשלום   התחייבות  ידי  על  ההתחייבות  את  פורע  החייב  כאשר 
שירותים או  בסחורות  אחרים,  פיננסיים  בנכסים  משפטית במזומן,  משוחרר  או   ,

 .מההתחייבות
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית     - : 2אור ב
 

 מדידת שווי הוגן   .ז

 
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות  

 בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. 
על   מבוססת  הוגן  שווי  או  מדידת  הנכס  של  העיקרי  בשוק  מתרחשת  העסקה  כי  ההנחה 

 ( ביותר. advantageousההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת  

הכלכליים   תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים
 שלהם.

השותפות משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים  
שניתנים  רלוונטיים  בנתונים  השימוש  מיקסום  תוך  הוגן,  שווי  למדוד  כדי  להשגה  שניתנים 

 לצפייה ומזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. 
 

וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים  כל הנכסים 
לקטגוריות בתוך מדרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית  

 למדידת השווי ההוגן בכללותה: 
 מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  : 1רמה 
במישרין    אשר ניתנים לצפייה   1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   :  2רמה 

 בעקיפין.  או
  שימוש   נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא :  3רמה 

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
 

 הכרה בהכנסה . ח 
 

רות מועברות ירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות   
סכום  ללקוח.   הוא  העסקה  להתקבל  מחיר  שצפוי  בניכוי  התמורה  החוזה,  לתנאי  בהתאם 

 (.הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים
 

 להכיר  מנת  על  להתקיים  ותהנדרש  השותפות  של  בהכנסות  הכרה  בדבר  ספציפיות  הוראות  להלן
 :בהכנסה

 
 ניהול מדמי הכנסות

 
 . השירות מתן תקופת פני על מוכרות ניהול מדמי הכנסות

 
 על ההכנסה מסים . ט

  
שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות   מסיםהמס בגין    תוצאות 

 לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.
  שוטפים מסים .1 

 
בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר  חבות

המס חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות 
 לתשלום בגין שנים קודמות.  

 נדחים  מסים .2 
 

נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין    מסים
 הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס. 

ימומש או  הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר    יתרות המסים הנכס 
, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה  ההתחייבות תסולק

 .צפי ניצולםבהתאם לנכסי מסים נדחים נבחנים    דיווחבכל תאריך  דיווח.  עד לתאריך ה
ו מועברים  זמנייםהפסדים  לניכוי    הפרשים  נדחים בגינם  ניתנים  מסים  נכסי  הוכרו  לא 

 אם צפוי שינוצלו.  נכס מס נדחה מתאיםבגינם מוכר ו בכל תאריך דיווח נבחנים
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 עיקרי  השיקולים,  האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים   - : 3אור ב
    

שיקול דעת ושקלה      השותפות בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה  
 את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם השפעה מהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:   

 השיקולים  .1 

 
   סיכון  הון קרן

 
 מעריכה שהיא עונה להגדרת ישות השקעה לאור אופי פעילות השותפות, ובהיתן כי השותפות 

 תמדוד את השקעותיה בחברותו  IAS  28  -מהווה קרן הון סיכון בהתאם ל  , השותפותIFRS  10  -ב
   .IFRS 9 -כלולות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם ל

 
 , ישות השקעה היא שותפות אשר: IFRS 10 -בהתאם ל

 
 משיגה כספים ממשקיע אחד או יותר במטרה לספק למשקיע זה או   •   
 למשקיעים אלה שירותי ניהול השקעות;      

 •      מתחייבת למשקיע או למשקיעים שלה כי מטרתה העסקית היא להשקיע    

 אך ורק עבור תשואות מעליית ערך הונית, מהכנסה מהשקעה, או משניהם;  כספים    
 ; וכן   

 •      מודדת ומעריכה את הביצועים של כל השקעותיה על בסיס שווי הוגן.       
 

  שותפות   שהיא  מכיוון   השקעה,  שותפות  הגדרת  את  צפויה לקיים  היא  כי   מעריכה  השותפות 
 השותפות ספי  כ ת  א השקיע  ל מטרה  ב ניותיה,  מ בעלי  ל שקעות  ה יהול  נ ירותי  ש המעניקה      השקעות

שנמדדות על בסיס שווי הוגן, שיניבו תשואה הונית או הכנסות כדוגמת דיבידנד או   השקעות,ב 
לבצע   אינה מתכוונת להחזיק את השקעותיה ללא הגבלת זמן ושואפתוהשותפות    דמי ניהול,

של   ביןאחזקותיהמימושים  בהתחשב,  של   בבשלות  היתר,  ,  הכללית  ובכדאיותו  ההשקעה 
 וכי היא בעלת מאפיינים של שותפות השקעה כמפורט להלן:  , המימוש

 
 יותר מהשקעה אחת;     צפויה להיות לשותפות•      

 יותר ממשקיע אחד;      צפוי להיות לשותפות•      

 משקיעי השותפות אינם צדדים קשורים של השותפות; •      רוב 
 לשותפות זכויות בעלות בצורת זכויות הוניות; •      

 
תבחן הערכה זו מעת לעת על בסיס מתמשך, במידה וישתנו התנאים והמאפיינים   השותפות 

 שפורטו לעיל.   
  אומדנים והנחות .2 

  

על     המשפיעים  והנחות  באומדנים  להסתייע  ההנהלה  נדרשת  הכספיים,  הדוחות  הכנת  בעת 
 יישום  המדיניות  החשבונאית  ועל  הסכומים  המדווחים  של  נכסים,  התחייבויות,  הכנסות  

 והוצאות. השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.   
 

ריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים  להלן ההנחות העיק
ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את    השותפותקריטיים שחושבו על ידי  

 של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים:   ערכם 

 

   קביעת שווים ההוגן של נכסים פיננסיים לא סחירים
  

של   ההוגן  נקבע    3לרמה    יםהמסווג  יםלא סחיר  יםפיננסי  יםנכסהשווי  ההוגן  השווי  במדרג 
( ו/או גישת ההכנסה  market approachגישת השוק ) בהתאם  לשיטות הערכה, בדרך כלל על פי  

(Income approach .) 
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 השקעות  - : 4באור 

 

 ..BioProtect Ltd -ביופרוטקט בע"מ   . א
  

חברה פרטית העוסקת בפיתוח, שיווק והפצה של    הנה  "(ביופרוטקטמ )להלן: "בע"  ביופרוטקט
 הפרדת רקמות.ות לייצור בלון העשוי בחומר מתכלה הניתן להחדרה לתוך הגוף, לצורך  טכנולוגי

 
לבין "אייל שנהב    ביופרוטקט, נחתם הסכם לרכישת מניות בנאמנות בין  2019בדצמבר    19ביום  

  Investment Holdings Ltd  Opaleחברת  מכספיפיו הנאמן רכש נאמנים בע"מ" )להלן: "הנאמן"(, ל
 .אלפי דולר 3,000בחברת ביופרוטקט בתמורה לסך של  מניות "המשקיע"( : )להלן

 
ראשון    2020בספטמבר,    22ביום   כמשקיע  המשקיע,  עם  בהסכם  הכללי  השותף  התקשר 

 של ביופרוטקט בע"מ.   1-מניות בכורה ד' 585,814לפיו השותפות תרכוש מהנאמן בשותפות, 
- עם רכישת מניות הנאמן בחברת ביופרוטקט על ידי השותפות, צפויה השותפות להחזיק בכ

קט במועד התשקיף, בהנחת המרת כל מניות הבכורה למניות מהונה המונפק של ביופרוט  7.53%
"( ובכ as convertedרגילות  ד'  12.72%-"(,  בכורה  ביופרוטקט  1-מכלל מניות  וזאת בתמורה   של 

למשקיע    קנולהקצאת ניירות הערך הבאים: )א( הקצאת מניות הוניות של השותף הכללי, אשר י
 פי  על  לציבור  יוצעו  אשר  האגדים  הקצאת)ב(  וכן  ;  בלבד  הכללי  בשותף  ההוניות  מהזכויות  6%

מיליון    10.494  של  כולל  בשווי  זה  תשקיף  פי  על  בהנפקה  להם  ייקבע  אשר  במחיר  זה  תשקיף
)ג(    ;"חש )סדרה    524,700  הקצאתוכן  אופציה  ל3כתבי  למימוש  הניתנות  יחידות    524,700-(, 

 השתתפות.
בשותף הכללי במהלך תקופה של    בנוסף, המשקיע יהיה זכאי להגנת אנטי דילול על החזקותיו

 ארבע שנים ממועד ההנפקה לראשונה של המניות ההוניות בשותף הכללי למשקיע.   
 

ביופרוטקט,  2020בספטמבר    14ביום   ביופרוטקט  השלימה  גייסה  גיוס, שבמסגרתו  סך ,  סבב 
 (.  2020מיליון דולר יועבר לביופרוטקט עד תום שנת  1.5-מיליון דולר )מתוכם כ 25כולל של 

ה  )ניסוי    - ביופרוטקט מעריכה שהגיוס הנוכחי יאפשר לה לסיים את הניסוי הקליני בארה"ב 
IDE ולקבל אישור ,)FDA מכירה בארה"ב.  לשיווק ו 

השותפות תהא זכאית למנות חבר דירקטוריון אחד לדירקטוריון ביופרוטקט. ד"ר אירית יניב,  
 ונתה כיו"ר דירקטוריון ביופרוטקט. המכהנת כמנכ"ל השותף הכללי של השותפות, מ

 
 Tailormed Medical Ltd -טיילורמד מדיקל בע"מ    .ב

 

  ומכירה היא חברה פרטית העוסקת בפיתוח, שיווק    "(טיילורמד)להלן: "  טיילורמד מדיקל בע"מ
של חולים  להקטין את הנטל הכלכלי במטרהלמציאת פתרונות מימון חלופיים ות של טכנולוגי

 .בתחום הבריאות בארה"ב ולמנוע "רעילות פיננסית" בארה"ב
 

אוגוסט    רכש  2020בחודש  מיד  הנאמן,  חברת  הלוואה  -מכספי  "המשקיע"(,  )להלן:  בע"מ  צח 
  אלפי דולר, וזאת בהמשך להסכם למתן הלוואה   1,000המירה של טיילורמד בתמורה לסך של  

הסכום האמור הועמד לשותפות כהלוואה  ין הנאמן.  ( בנאמנות בין טיילורמד לבSAFEהמירה )
:  SAFE-להלן עיקרי תנאי ה  על ידי המשקיע, אשר תוחזר למשקיע מתוך כספי תמורת ההנפקה.

ה הסכם  שהוגדרו    SAFE-)א(  כפי  מסוים,  מסוג  גיוסים  בקרות  אוטומטי  המרה  מנגנון  כולל 
(, בהנחה מסוימת, או במחיר למניה שהוגדר מראש בהסכם, לפי Qualified Financingבהסכם )

גיוס שאינו   יהיה חייב( להמיר את השקעתו בקרות  )אך לא   (, בהנחה מסוימת, או במחיר למניה שהוגדר מראש בהסכם; Non-Qualified Financing)  Qualifiedהנמוך; )ב( המשקיע יהיה רשאי 
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 )המשך(  השקעות - : 4באור 

 
 )המשך(  Tailormed Medical Ltd  -טיילורמד מדיקל בע"מ  . ב 

 
חודשים ממועד ההסכם, יהיה המשקיע רשאי להמיר את השקעתו בהנחה מסוימת,   24)ג( בחלוף   

כהגדרתו Liquidity event), הנזלה )או במחיר למניה שהוגדר מראש בהסכם; )ד( בקרות אירוע  
( סכום  2( לקבל פעם וחצי מסכום השקעתו; או ) 1), יהיה המשקיע זכאי לגבוה מבין:  בהסכם

במקרה של  )ה(  -; ו י הכסףנבמחיר המשקף שווי מסוים לפ  SAFE  - המסוים תחת הנחת המרת  
 , יהיה המשקיע זכאי לפעם וחצי מסכום השקעתו. פירוק

   
אמיר בלאט, המכהן כסמנכ"ל השקעות ראשי של השותפות, מכהן כחבר בדירקטוריון טיילורמד  

 מטעם קרן אקסלמד גרות' פרטנרס, אל.פי.
 

  פרויקט   הינו  לעיל  המטרה  מתאגידי  אחת  כל   כיהחדשנות    רשות  אישרה  2020באוגוסט,    3ביום   ג.
על הגדרת "פרויקט" בהתאם ונים לפיכך, כל אחד מתאגידי המטרה לעיל ע .פיתוחאו /ו מחקר   
 . חלק השני לתקנון הבורסהבבפרק י"ז ג 8לסעיף    
  

 התקשרויות   - : 5באור 
 
 הסכם השותפות  . א
 

אלמדה   לבין"(,  הכללי"השותף  :  להלן)  אחד  מצד ,  הכללי  השותף,  בע"מ  ניהול  חברתאלמדה    בין 
 המוגבל"השותף  :  להלן)שותפות    הסכם  נחתם  שני  מצד  הראשון  מוגבלה, כשותף  נאמנויות בע"מ

הסכם השותפות יתוקן בסמוך ובכפוף להשלמת הנפקה ראשונה לציבור של יחידות   .("הראשון
 התמצית הוראותיו ותיאורו להלן.

 
, היחידות  ובעלי  המוגבל  השותף,  הכללי  השותף  של  זכיותיהם  והוסדרו  נקבעו  ההסכם  במסגרת 

ישראלית, בהתאם לדין   ציבוריתהשותפות תנוהל ותפעל כשותפות מוגבלת    כי  נקבע  כן  כמו
בקשר    השותףהישראלי.   הנדרשת  פעולה  בכל  לנקוט  מוסמך  יהיה  יחידות    צעתלה הכללי 

 על  הנדרש כפי  ציבורית  מוגבלת  כשותפות  השותפות  של  מעמדהלההשתתפות לציבור ובקשר 
 . דין פי

   
 בהסכם:להלן עיקרי הנושאים שנקבעו 

השקעות מהם לרבות השקעות    במסגרת ההסכם נקבע אופן צרוף בעלי יחידות וקבלת .1 
 נוספות, אופן פדיונן, העברתן, הזכויות הנלוות להן וכן אופן חלוקת הרווחים )ככל שיהיו(. 

, כהגדרת מונח זה בחוק לעידוד  לעסוק במחקר ופיתוחהינה  אשר  מטרת השותפות  הוגדרה   .2 
וחדשנ פיתוח  התשמ"דמחקר,  בתעשייה,  טכנולוגית  השקעות  1984-ות  באמצעות   ,

 בפרוייקטי מחקר ופיתוח. 

 השותפות  הון  .3 
 

השותפים להשקיע יחד    התחייבו. במועד ההקמה  2020הוקמה בחודש מאי,    השותפות . א
 "ח. ש 1,000סך כולל של 

של    השקיעהכללי    השותף  סכום  השותפות  המוגבל  ש  1בהון  והשותף    הראשון "ח 
 "ח. ש 999סכום של   השקיע

בסעיף   .ב כאמור  השותפות,  הקמת  במועד  שהוכנס  השותפות  להון  הון  א'מעבר   ,
כנגד  שיושקעו בשותפות  בגין סכומים  לגדול מעת לעת  השותפות המוגבלת עשוי 

 הקצאת יחידות.  
יחי .ג הראשון(  המוגבל  לשותף  )למעט  המוגבלים  לשותפים  תנפיק  דות  השותפות 

 השתתפות בהתאם לסכומי השקעתם בהון השותפות. יחידות ההשתתפות תקנינה  
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 )המשך( התקשרויות  - : 5באור 

 
 )המשך(  הסכם השותפות    . א

 

 )המשך(  השותפות הון    .3
 

 ג. )המשך(  
 

הכל בשותפות,  מוגבל  כשותף  זכויות  יחידת   לבעליהן  של  הנפרע  לסכום  יחסי  באופן 
ההשתתפות  יחידות  כל  עבורן.  ששולמה  פרמיה  בכל  להתחשב  מבלי  ההשתתפות 

 שתונפקנה תהיינה שוות זכויות בכל הבחינות זו לזו.  
המפקח ינקוט את כל הפעולות  כמו כן  המוגבלת.   בשותפות שותף לא יהיה המפקחנקבע כי   .4 

חובותיו   מילוי  הבטחת  לשם  הסכם  הדרושות  פי  על  הכללי  השותף  של  והתחייבויותיו 
 . השותפות

  , בגין ניהול השותפות מסך נכסי השותפות  שנתייםדמי ניהול  להשותף הכללי יהיה זכאי   .5 
ישולמו לשותף הכללי   . דמי הניהולהשותפותוביצוע התחייבויותיו כמפורט בהסכם    על ידו

בחודש שלאחר פרסום הדוח הכספי הרלוונטי בגין הרבעון   10ביום או מי מטעמו מראש, 
הדוח הכספי של כל שנה משתנה   בשיעור  ישולמו  הניהול  דמי.  הקלנדרי אליו מתייחס 

  השנתיים מופיעים בדוחות הכספיים    הםש   כפיהשותפות    שלשווי הנכסים הנקי    תוךמ
ודמי ניהול    יוזמה)לפני הפחתה של דמי    שנה  לכל  השותפות  של  ריםוהמבוק  המאוחדים

 :להלן כמפורט, שחל ככל"מ, מעבצירוף  בגין תקופה זו(
 

הרבעוני  שיעור דמי הניהול    -  דולרמיליון    120  -במקרה בו סך הנכסים הינו נמוך מ . א
 ; 0.2%יעמוד על 

מסכום זה, אך נמוך מסך , או גבוה  דולרמיליון    120במקרה בו סך הנכסים עומד על   .ב
 ; 0.15%יעמוד על הרבעוני  שיעור דמי הניהול   -  דולרמיליון  240 של

הינו      . ג בו סך הנכסים  גבוה ממנו    דולרמיליון    240במקרה  הניהול    –או  שיעור דמי 
 ; 0.125%על יעמוד הרבעוני 

 יוזמה דמי  .6         
 

הכללי    לשותף  תשלם  בעל השותפות  כל  בשליטת  לחברה  )או  בו  השליטה  לבעלי  ו/או 
יוזמה     " אירוע מימוש"כל  מהתמורה נטו המתקבלת בגין    20%עור של  יבששליטה( דמי 

ו/או התקבלו בידי השותפות  רוע במסגרתויכל א  שהינובתוספת מע"מ כדין,   , במישרין 
לוקות, תשלומי  )לרבות חאו תמורה אחרת כלשהי  \או ניירות ערך ו\מזומנים ו  בעקיפין,

 בתאגיד מחקר ופיתוח. ,  שרין או בעקיפיןי, במכתוצאה מהחזקות השותפותריבית וכיו"ב(  
ההשקעות הישירות   התמורה שהתקבלה בגין אותו אירוע מימוש בניכוי  -"  נטו  תמורה" 

או  (שמומש    מטרהבאותו פרויקט ו/או תאגיד    בחישוב מצטבר נומינאלי,  , של השותפות
 . , לפי העניין(ההשקעות הישירות במקרה של מימוש חלקיהחלק היחסי של  

 בהוצאות  השתתפות .7 
 

כל הוצאות השותפות המוגבלת והשותף הכללי שתוצאנה במהלך חיי השותפות המוגבלת,  
של  שכרם  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות  השותפות,  לעסקי  בקשר 
רואי חשבון, הנהלת  עובדים, שכר טרחת  עלות העסקת  הדירקטורים החיצוניים בלבד, 

מחשוב, שכר חשבונות, ייעוץ וטיפול בנושאי מיסוי, שכר טרחת עורכי דין ויועצים אחרים,  
דירה, שירותי משרד, הוצאות ביטוח, הוצאות יחסי ציבור ויחסי משקיעים וכן כל הוצאה 
ידי השותפות  או תשלום הקשורים בפרוייקטי מחקר ופיתוח של השותפות ישולמו על 

 המוגבלת. 
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 )המשך( התקשרויות  - : 5באור 

 
 הכללי השותף  לבין המפקח בין הסכם .ב

 
, המפקח שמעון אבנעיםמר  - לבין"(, השותף הכללי, מצד אחד )"חברת ניהול בע"מאלמדה בין 

  ,לפיו מר אבנעים ישמש כמפקחשעיקריו  "ההסכם"(    – הסכם )להלן    נחתם  מצד שני )"המפקח"(
 . 1975-כהגדרת המונח בפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"ה 

לחודש    (דולר  אלפי  1  - כש"ח )  3,500המפקח יהיה זכאי לקבל מאת השותפות תמורה כדלקמן:  
 דולר עבור התשקיף. 5,000 -)בתוספת מע"מ( ו

 
 ערך  ניירות הפצת ג.
 

  . התקשרה עם דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ כמפיץ ראשי של ניירות הערך המוצעים השותפות   
 על ההכנסה מסים    -:   6באור 

- התשע"ז  כחברה(,  סה )סוגי שותפויות שיש לראותן נצו מס הכ, תוקן  2020בפברואר    16  ביום .1      
מחקר ופיתוח,  שותפות  אשר בהתקיימם יקבע כי  אים  נקבעו תנבו  באופן  "הצו"(,    -  להלן)  ( 2017

כחברה   תחשב  בצו,  מס.כהגדרתה  למסחר    לצורכי  ההשתתפות  יחידות  רישום   בבורסהעם 
בתל  ניירותל בת-ערך  עומדת  השותפות  בצו,  נש  איםנאביב  על ולכן  קבעו  המס שחל    משטר 

ה יחידות ההשתתפות כאמור,הנהשותפות לאחר  ורישום  וע  ו כחברה לכלנהי  פקה    יין. נדבר 
היא זו שתדווח על    השותפותו סות של השותפות יתבררו בשותפות  נבהתאם, ההוצאות וההכ

ההכנסה החייבת כאמור, לפי שיעורי המס החלים   במס בגין  ת תישא. השותפוהחייבת  תהסנהכ
 על חברה.

 
 .23%הינו   2020בשנת שיעור מס החברות בישראל  

השותפות פניה מקדמית לרשויות המס במטרה לקבוע את הסדר    הגישה  2020ביוני,    24ביום   .2 
   בקרן. בעלי יחידות ההשתתפותניכוי מס במקור עבור 

 
 צדדים קשורים    -:   7באור 

 
    השותף הכללי יו"ר דירקטוריון

 

עם הצעת  משרה.    15%מר ארי ברונשטיין מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של השותף הכללי בהיקף של 
  4.5 -כ) ש"ח  15,000 יהיה מר ברונשטיין זכאי לדמי ניהול חודשיים בסך של תפות לציבור,יחידות השו
 , בתוספת מע"מ כדין. (אלפי דולר

 
במקרה של סיום הסכם השירותים, למעט כתוצאה מסיבה, מר ברונשטיין יהיה זכאי להודעה מוקדמת  

 במדיניות התגמול.חודשים וכן למענק הסתגלות בהיקף המקסימלי הקבוע  3בת 
 

הניתנות    אופציות   68,000  מר ברונשטיין יקבל עם הפיכתה של השותפות לשותפות מוגבלת ציבורית
ל המוקצות    68,000-למימוש  האופציות  של  המימוש  מחיר  השתתפות.  עבור    10הינו  יחידות  ש"ח 

פני ארבע שנים  אופציה אחת, צמוד לשער היציג של הדולר של ארה"ב. תקופת ההבשלה תהיה על  
  בהבשלה רבעונית ובלבד שמר בורנשטיין ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של השותף הכללי.

מודל בלק אנד   פיחושב ל  אלפי ש"ח. השווי ההוגן  329  -שהוקצו הוא כ  שווים ההוגן של האופציות
ש"ח, אורך    7.4על בסיס הפרמטרים הבאים: מחיר אפקטיבי של יחידת השתתפות בסך    (S&Bשולס )

 . 0.3%, ריבית חסרת סיכון של 10.8%שנים, סטיית תקן בשיעור של   7  –חיים של כל אופציה 
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 )המשך(  צדדים קשורים   -:   7באור 

 
 מנכ"לית השותף הכללי 

 
עם הצעת יחידות השותפות  בשותף הכללי.    יתד"ר אירית יניב מכהנת כמנכ"ל השותף הכללי וכדירקטור

שיעור  צמוד ל  ( אלפי דולר  15  -כ)  ש"ח  50,000  של  לשכר חודשי בסךתהיה ד"ר יניב זכאית  ,  לציבור
כמקובל    )וגילום מלא בגינן( להטבות סוציאליותת ד"ר יניב  כן, זכאי  מדד המחירים לצרכן. כמועליית  

 נשיאה  ד"ר יניב תהא זכאית לבנוסף,  .  ושותפה מייסדת  , מכשיר סלולרי ורכב כמקובל למנכ"לועל פי דין
הרכב לאחזקת  הקשורות  של   בהוצאות  מלא  לגילום  זכאית  תהא  וכן  הסלולרי  המכשיר  ואחזקת 

 . ההוצאות בגינם
 

 .למפורט במדיניות התגמול של השותפותד"ר אירית יניב תהא זכאית לבונוס שנתי בהתאם 
כל    עבור  בלבד  אחת  משכורת  עד  של  בשיעור  בונוס  לקבל  עשויה  יניב  אירית  מימוש,  ד"ר  אירוע 

 ו בהסכם השותפות. כהגדרת
 משכורות. 6בכל מקרה, סך הבונוס השנתי לו תהא ד"ר אירית יניב זכאית לא יעלה על 

 
משכורות, והכל בהתאם לעקרונות  3"ר אירית יניב תהא זכאית למענק מיוחד בגובה של עד בנוסף, ד 

ההעסקה, למעט כתוצאה מסיבה, ד"ר  המפורטים במדיניות התגמול. בנוסף, במקרה של סיום יחסי  
בת   מוקדמת  להודעה  זכאית  תהא  הקבוע    6יניב  המקסימלי  בהיקף  הסתגלות  למענק  וכן  חודשים 

 במדיניות התגמול.
 

 סמנכ"ל השקעות בשותף הכללי
 

( בשותף הכללי ודירקטור בשותף  Chief Investments Officerמר אמיר בלאט מכהן כסמנכ"ל השקעות )
ש"ח   50,000  של  לשכר חודשי בסךיהיה מר בלאט זכאי  ,  עת יחידות השותפות לציבורעם הצהכללי.  

דולר(    15  -)כ לאלפי  עליית  צמוד  כמושיעור  לצרכן.  המחירים  זכאי  מדד  בלאט    כן,  להטבות מר 
בגינן(  סוציאליות דין  )וגילום מלא  פי  ועל  כמקובל לכמקובל  ורכב  סלולרי  ושותף    מנכ"לס, מכשיר 

  מר בלאט יהיה זכאיבנוסף,    .רכב וסלולריבהוצאות  להשתתפות    מר בלאט יהיה זכאי. בנוסף,  מייסד
ואחזקת המכשיר הסלולרי וכן תהא זכאית לגילום מלא   בהוצאות הקשורות לאחזקת הרכבלנשיאה  

 .של ההוצאות בגינם
 

 השותפות.  למפורט במדיניות התגמול שלזכאי לבונוס שנתי בהתאם   יהיה מר בלאט
ו לקבל בונוס בשיעור של עד משכורת אחת בלבד עבור כל אירוע מימוש, כהגדרת  עשוימר בלאט   

 בהסכם השותפות. 
 משכורות.  6זכאי לא יעלה על   יהיה מר בלאטבכל מקרה, סך הבונוס השנתי לו  

 
זכאי  בנוסף,    יהיה  בלאט  עד    למענקמר  של  בגובה  לעקרונות   3מיוחד  בהתאם  והכל  משכורות, 

המפורטים במדיניות התגמול. בנוסף, במקרה של סיום יחסי ההעסקה, למעט כתוצאה מסיבה, מר 
בת   מוקדמת  להודעה  זכאי  יהיה  הקבוע    6בלאט  המקסימלי  בהיקף  הסתגלות  למענק  וכן  חודשים 

 במדיניות התגמול.
 

 הכללי  השותף של כספים"ל סמנכ  
 

בהיקף של  ירון  מר    השותף הכללי  של  כספים  כסמנכ״ל  להסכם   20%חרמש מכהן  בהתאם  משרה, 
שנחתם בין טוטאל פייננס בע"מ )להלן: "טוטאל פייננס"( לבין השותף   2020ביוני    16שירותים מיום  

ספים עבור טוטאל פייננס התחייבה להעמיד לשותף הכללי שירותי סמנכ"ל כ,  הכללי. על פי ההסכם
משרה באמצעות מר ירון חרמש וכן שירותי סמנכ"ל כספים עבור השותף    20%השותפות בהיקף של  

ושכר   חשבונות  הנהלת  חשבות,  שירותי  וכן  חרמש  ירון  מר  באמצעות  מהשותפות(  )בנפרד  הכללי 
לפי  א 7 -כ) ש"ח  24,000  לשותף הכללי עבור השותפות ועבורו, וזאת בתמורה חודשית כוללת בסך של

 בתוספת מע"מ.  ( דולר
ועד למועד ההנפקה, השותף הכללי ישלם לטוטאל   2020ביולי    1מבלי לגרוע מהאמור לעיל החל מיום   

 פייננס תמורה שנגזרת מהיקף שעות העבודה שיושקעו על ידי נציגי טוטאל פייננס.
 ימים. 7ההסכם קובע כי כל צד רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מראש בת  
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 )המשך(  צדדים קשורים   -   :7באור 

 
 הוצאות לצדדים קשורים 

 
הקשורות  המוגבלת  השותפות  ההוצאות  בכל  פעילותה   תישא  מימון  המוגבלת,  השותפות    להקמת 

 (.דולראלפי  357 -כ) ש"ח 1,200,000  לביצוע ההנפקה על פי התשקיף בהיקף שלא יעלה עלו

 
 בעל השליטה בו ושל השותפות על ידי השותף הכללי  ערך  ניירות לרכישת התחייבות

 
הנחיות הבורסה נקבע כי לפני הרישום למסחר לראשונה של יחידות ההשתתפות, יתחייבו  ל  בהתאם

לרכוש תמורת מזומנים, יחידות השתתפות והמירים   ,השותף הכללי ובעל שליטה בו, בתשקיף ההנפקה
  בהנחיות   שנקבעו  בהיקפיםליחידות השתתפות במחיר זהה למחיר בו מוקצים ניירות ערך אלה לציבור,  

 .הבורסה
  

מיד צח בע"מ, חברה בשליטת   ערב פרסום התשקיף ביןשני הסכמים נפרדים שנחתמו    פי-על,  בהתאם
,  מאית סחר בע"מ  וביןלבין השותפות,  יטה של השותף הכללי,  קבוצת השלבאשר נמנה  ,  סולטן  צחי

נמנה על קבוצת השליטה בשותף הכללי, לבין השותפות, לפיהם  חברה בשליטת אריה יעקבסון, אשר  
, קודם לרישום ניירות  פותלרכוש מאת השות  מאית סחר בע"מומ  מיד צח בע"ממ  ו כל אחדהתחייב

 אגדים בהתאמה  4000  - ו  אגדים  6000,  למסחר בבורסה, תמורת מזומןהערך המוצעים על פי תשקיף זה  
מו כן, התחייבה מיד צח בע"מ לרכוש מאת השותפות, קודם  . כבמחיר זהה למחיר בו הם יוקצו לציבור

(  3יחידות של כתבי אופציה )סדרה    3,162  ,זהלרישום למסחר ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף  
 האגדיםכמות    .("השליטה  בעלישווי ההשקעה של  "  להלן:)  במכרז לציבורזהה למחיר שייקבע  במחיר  

המזערי  בעלי השליטה  ההשקעה של  סך  בפועל תהיה כזו כך ששווי  וש בעל השליטה  שירכ  והיחידות 
מסך    20%או סך בשקלים השווה למכפלה של    ליון דולר(ימ  2.97  -ש"ח )כמיליון    10  מבין   הנמוך יהיה  

)הן   שיוקצו  האגדים    במסגרת   שיוקצו  האגדים  והן,  זה  תשקיף  פי   על  לציבור  שיוקצו  האגדיםכל 
 (.כאמור השליטה לבעלי ההקצאה 

 
 זה.   פי תשקיף-מכל הבחינות לניירות הערך המוצעים על -ניירות הערך האמורים יהיו זהים 

 
 דיהסכם השקעה עם משקיע מוס

 

התקשר השותף הכללי בהסכם עם תאגידים מקבוצת הפניקס )להלן בסעיף    2020בספטמבר    21ביום  
" להמשקיעזה:  השווה  סכום  )א(  הבאים:  מבין  הנמוך  את  בשותפות  ישקיע  המשקיע  לפיו   )"-20%  

, כאשר ליון דולר(ימ  5  -)כ  ש"חמיליון    17.11על פי תשקיף זה; או )ב(    הנרשמים למסחרמניירות הערך  
פי תשקיף זה ולפני הרישום למסחר של ניירות הערך  -ההשקעה תבוצע בכפוף לביצוע ההנפקה על

פי תשקיף זה. בתמורה להשקעה האמורה יקבל המשקיע: )א( הקצאת מניות הוניות של  -המוצעים על
של   יחס  לפי  הכללי  כל    2%השותף  כנגד  הוניות  )כ  3.422מניות  "  1- ש"ח  )להלן:  דולר(    יחסמיליון 

; )ב( הקצאת אגדים אשר יוצעו לציבור על פי תשקיף זה במחיר אשר היחסי   החלק  או,  "(ההקצאה
 פקה על פי תשקיף זה.  ייקבע להם בהנ

כמו כן, נקבע, כי בכל מקרה של מימוש כתבי האופציה הכלולים באגדים המוקצים למשקיע כאמור, 
 מכלל  20%יקבל המשקיע מניות הוניות נוספות בשותף הכללי לפי יחס ההקצאה ועד לשיעור של 

מיליון    17.11המניות ההוניות בשותף הכללי. בכל מקרה בו סכום ההשקעה הראשון יהיה נמוך מסך של  
 , כמתואר לעיל, ולפני תום תקופת כתבי האופציה המוקצים למשקיע במסגרת ליון דולר(ימ  5  -)כ  ש"ח

הוניות  האגדים כאמור, המשקיע ישקיע כספים נוספים בשותפות, המשקיע יהיה זכאי לקבלת מניות  
מכלל המניות ההוניות בשותף הכללי.    20%נוספות בשותף הכללי לפי יחס ההקצאה ועד לשיעור של  

המשקיע יהיה זכאי להגנת אנטי דילול על החזקותיו בשותף הכללי במהלך תקופה של ארבע שנים  
כי    ממועד ההנפקה לראשונה של המניות ההוניות בשותף הכללי למשקיע. בנוסף, השותפות התחייבה

במהלך שישה חודשים ממועד ביצוע ההנפקה על פי תשקיף זה היא לא תגייס, בין בהנפקה לציבור  
ובין בהנפקה פרטית, כספים נוספים במחיר אפקטיבי ליחידת השתתפות הנמוך  מהמחיר האפקטיבי 

 פי תשקיף זה.  -ליחידת השתתפות בהנפקה על
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 
 

 שותפות מוגבלת אלמדה ונצ'רס של  לשותפים
 

 
 
 

, הכולל את הדוח התמציתי  (השותפות  -)להלן    אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת  של  המידע הכספי המצורףאת    סקרנו
ועד    2020במאי,  27בזכויות השותפים לתקופה מיום  השינוייםהדוח על  ואת  2020ביוני,  30 וםלי על המצב הכספי

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם   .2020ביוני,    30ליום  
לתקופות דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי   IAS - "34לתקן חשבונאות בינלאומי  

אחריותנו היא להביע  .  1970-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לה  ביניים אל
 .מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו

 
 

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

. ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים  בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים,מבירורים,  
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.  

 .חוות דעת של ביקורת בהתאם לכך, אין אנו מחווים
 
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות 
 .IAS  34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

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

הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  
 . 1970-ומיידיים(, התש"ל

 
 
 
 
 

 
 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל

 רואי חשבון   2020, בספטמבר 29
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ביוני,   30ליום  
2020 

 
במאי,  27 ליום

2020 
)יום ההקמה(       
 מבוקר  מבוקר בלתי 
 דולר אלפי  
    

 *(    -   *(    -  נכסים שוטפים
    
    
    

 *(    -   *(    -  זכויות השותפים 
    
 

 .דולראלפי  1- *(  מייצג סכום הנמוך מ
 
 
 
 
 
 . המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים םיבאורה
 
 
 
 

       2020 ,בספטמבר 29

תאריך אישור הדוחות  
 הכספיים

 ארי ברונשטיין   
בשותף  יו"ר הדירקטוריון 

 הכללי
 

 ד"ר אירית יניב 
ודירקטורית  תכללי תמנהל

 הכללי בשותף

 ירון חרמ"ש  
 כספים"ל סמנכ 
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זכויות   
 השותפים 

 דולר אלפי   
   

 *(    -   )יום ההקמה(  2020במאי,  27  יתרה ליום
   

 -  רווח לתקופה  
   

 *(    -   )בלתי מבוקר( 2020ביוני,   30יתרה ליום  
 

 .דולראלפי  1- *(  מייצג סכום הנמוך מ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 . המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים םיבאורה
 
 



 אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת                                                                                           
 באורים לדוח הכספי 

- 5   - 

 

 
 כללי  - : 1אור ב

 
  2020  במאי  27הינה שותפות מוגבלת אשר נרשמה אצל רשם השותפויות ביום    אלמדה ונצ'רס . א

"השותפות"(   המוגבלת,    מכח)להלן:  השותפות  ניהול  אלמדה  ביןשנחתם  הסכם  ,  "מבע  חברת 
, כשותף מוגבל "מבע  נאמנויות  אלמדה"השותף הכללי"(, לבין  להלן:  השותף הכללי, מצד אחד )

,  "הסכם השותפות המוגבלת"  -כן" והשותף המוגבל הראשון"השותף המוגבל" או "להלן:  מצד שני )
  (. בהתאמה

ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה   .ב
 )להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"(.  1970- ומיידים(, התש"ל

 
.  לניירות ערך בתל אביב  "שותפות מו"פ" כהגדרת מונח זה בתקנון הבורסה  צפויה להיות  השותפות .ג

תעסוק במחקר ופיתוח, כהגדרת מונח זה בחוק המו"פ, באמצעות השקעות    בהתאם, השותפות
והחזקות בפרוייקטי מו"פ, בעצמה או באמצעות תאגידים מוחזקים, בתחומי הבריאות הדיגיטלי, 

  . BioConvergence - המכשור הרפואי וה
לאור אופי פעילות השותפות, השותפות מהווה קרן הון סיכון בהתאם להוראות תקן חשבונאות  .ד

"( ותמדוד את השקעותיה בחברות IAS 28בדבר השקעות בחברות כלולות )להלן: "  28בינלאומי  
בינלאומי   כספי  דיווח  תקן  להוראות  בהתאם  הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  בדבר   9כלולות 

 ב' להלן.  2"(. ראה בנוסף באור IFRS 9ננסיים )להלן: "מכשירים פי
 

עיסוקה הבלעדי    ותחום,  2020,  במאי  20הינו חברה אשר התאגדה בישראל ביום    הכלליהשותף   .ה
 הוא ניהול השותפות.  

 
  2020במאי,    27מיום    ולתקופה  2020,  ביוני  30  ליום מתומצתת במתכונת נערכו אלה כספיים דוחות .ו

"(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות  ביניים כספיים דוחות"  -)להלן    2020ביוני,    30ועד ליום  
"הדוחות הכספיים   - אשר נלוו אליהם )להלן  ולבאורים 2020, במאי 27הכספיים של החברה ליום  

 "(.המבוקרים
 

 הגדרות  .ז
 

 בע"מ.חברת ניהול אלמדה  - השותף הכללי 
   

 אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת.  - המוגבלתהשותפות 

   
 .ההשתתפות  יחידות מחזיקי  וכל  הראשון המוגבל השותף - שותף מוגבל

   
 "מ. בע נאמנויות אלמדה    ראשוןהמוגבל ה שותףה
   

יחידות השתתפות רשומות על שם, ללא ערך נקוב, המקנות  - יחידות השתתפות 
 .כשותף מוגבל בשותפות זכויות 

   
 . 1975-כהגדרת המונח בפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"ה  - המפקח

   
-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע - בעלי עניין ובעל שליטה

2010 . 
   

בדבר צדדים  24תקן חשבונאות בינלאומי מספר כהגדרתם ב - קשורים צדדים 
 . קשורים
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  החשבונאית המדיניות  עיקרי - : 2באור 

  
 מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות  של העריכה מתכונת 

 
הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים  א. 

"דיווח כספי לתקופות ביניים",   -  34ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי  לתקופות  
וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, 

 . 1970-התש"ל
 

  שיושמה   לזו   עקבית  ביניים  הכספיים  הדוחות  בעריכת  יושמה  אשר  החשבונאית  המדיניות ב.
 .מבוקריםה  הכספיים הדוחות בעריכת

 
 השקעות  - : 3באור 

 

 ..BioProtect Ltd -ביופרוטקט בע"מ   . א
  

חברה פרטית העוסקת בפיתוח, שיווק והפצה של    הנה  "(ביופרוטקטמ )להלן: "בע"  ביופרוטקט
 הפרדת רקמות.ות לייצור בלון העשוי בחומר מתכלה הניתן להחדרה לתוך הגוף, לצורך  טכנולוגי

 
לבין "אייל שנהב    ביופרוטקטלרכישת מניות בנאמנות בין    נחתם הסכם,  2019בדצמבר    19ביום  

  Investment Holdings Ltd  Opaleחברתמכספי  נאמנים בע"מ" )להלן: "הנאמן"(, לפיו הנאמן רכש 
 .אלפי דולר 3,000בחברת ביופרוטקט בתמורה לסך של  מניות קיע"()להלן: "המש

 
ראשון    2020בספטמבר,    22ביום   כמשקיע  המשקיע,  עם  בהסכם  הכללי  השותף  התקשר 

 של ביופרוטקט בע"מ.   1-מניות בכורה ד' 585,814בשותפות, לפיו השותפות תרכוש מהנאמן 
- על ידי השותפות, צפויה השותפות להחזיק בכ  עם רכישת מניות הנאמן בחברת ביופרוטקט

מהונה המונפק של ביופרוטקט במועד התשקיף, בהנחת המרת כל מניות הבכורה למניות   7.53%
"( ובכ as convertedרגילות  ד'  12.72%-"(,  בכורה  ביופרוטקט  1-מכלל מניות  וזאת בתמורה   של 

השותף הכללי, אשר יקנו למשקיע  להקצאת ניירות הערך הבאים: )א( הקצאת מניות הוניות של  
)ב( הקצאת האגדים אשר יוצעו לציבור על פי   וכן  מהזכויות ההוניות בשותף הכללי בלבד;  6%

מיליון    10.494תשקיף זה במחיר אשר ייקבע להם בהנפקה על פי תשקיף זה בשווי כולל של  
)ג(    ;ש"ח )סדרה    524,700  הקצאתוכן  אופציה  ל3כתבי  למימוש  הניתנות  יחידות    524,700-(, 

 השתתפות.
בנוסף, המשקיע יהיה זכאי להגנת אנטי דילול על החזקותיו בשותף הכללי במהלך תקופה של  

 ארבע שנים ממועד ההנפקה לראשונה של המניות ההוניות בשותף הכללי למשקיע.   
  

ביופרוטקט,  ביופרוטקטהשלימה    ,2020בספטמבר    14ביום   גייסה  גיוס, שבמסגרתו  סך   סבב 
 (.  2020מיליון דולר יועבר לביופרוטקט עד תום שנת  1.5-מיליון דולר )מתוכם כ 25ולל של כ

ה  )ניסוי    - ביופרוטקט מעריכה שהגיוס הנוכחי יאפשר לה לסיים את הניסוי הקליני בארה"ב 
IDE ,) ולקבל אישורFDA מכירה בארה"ב. מכירה לשיווק ו 

לדירקטוריון ביופרוטקט. ד"ר אירית יניב,    השותפות תהא זכאית למנות חבר דירקטוריון אחד
 המכהנת כמנכ"ל השותף הכללי של השותפות, מונתה כיו"ר דירקטוריון ביופרוטקט. 

 

 Tailormed Medical Ltd -טיילורמד מדיקל בע"מ   ב. 

  ומכירה היא חברה פרטית העוסקת בפיתוח, שיווק    "(טיילורמדטיילורמד מדיקל בע"מ )להלן: "
של חולים  להקטין את הנטל הכלכלי במטרהלמציאת פתרונות מימון חלופיים ות של טכנולוגי

 .בתחום הבריאות בארה"ב ולמנוע "רעילות פיננסית" בארה"ב

 

אוגוסט    מיד2020בחודש  חברת  מכספי  הנאמן  רכש  הלוואה  -,  "המשקיע"(,  )להלן:  בע"מ  צח 
אלפי דולר, וזאת בהמשך להסכם למתן הלוואה    1,000המירה של טיילורמד בתמורה לסך של  

 ( בנאמנות בין טיילורמד לבין הנאמן. הסכום האמור הועמד לשותפות כהלוואה  SAFEהמירה )
 



 אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת                                                                                           
 באורים לדוח הכספי 

- 7   - 

 

 
 )המשך(  השקעות - : 3באור 

 )המשך(  Tailormed Medical Ltd  -טיילורמד מדיקל בע"מ  . ב 

:  SAFE-ה  תנאי  עיקרי   להלן  על ידי המשקיע, אשר תוחזר למשקיע מתוך כספי תמורת ההנפקה. 
שהוגדרו   SAFE-ה  הסכם)א(   כפי  מסוים,  מסוג  גיוסים  בקרות  אוטומטי  המרה  מנגנון    כולל 

ה מסוימת, או במחיר למניה שהוגדר מראש בהסכם, לפי (, בהנחQualified Financingבהסכם )
גיוס שאינו   )אך לא יהיה חייב( להמיר את השקעתו בקרות  יהיה רשאי  )ב( המשקיע  (, בהנחה מסוימת, או במחיר למניה שהוגדר מראש בהסכם; Non-Qualified Financing)  Qualifiedהנמוך; 

רשאי להמיר את השקעתו בהנחה מסוימת,   חודשים ממועד ההסכם, יהיה המשקיע   24)ג( בחלוף  
כהגדרתו Liquidity event), הנזלה )או במחיר למניה שהוגדר מראש בהסכם; )ד( בקרות אירוע  

( סכום  2( לקבל פעם וחצי מסכום השקעתו; או ) 1, יהיה המשקיע זכאי לגבוה מבין: ) בהסכם
במקרה של  )ה(  -י הכסף; ונבמחיר המשקף שווי מסוים לפ  SAFE  - מסוים תחת הנחת המרת ה

 , יהיה המשקיע זכאי לפעם וחצי מסכום השקעתו. פירוק
 

כחבר בדירקטוריון טיילורמד אמיר בלאט, המכהן כסמנכ"ל השקעות ראשי של השותפות, מכהן   
 מטעם קרן אקסלמד גרות' פרטנרס, אל.פי.

 
  פרויקט   הינו  לעיל  המטרה  מתאגידי  אחת  כל   כיהחדשנות    רשות  אישרה  2020באוגוסט,    3ביום   ג.
על הגדרת "פרויקט" בהתאם לפיכך, כל אחד מתאגידי המטרה לעיל עונים  .פיתוחאו /ו מחקר   
 . חלק השני לתקנון הבורסהבבפרק י"ז ג 8לסעיף    

 
 התקשרויות   - : 4באור 

 
 הסכם השותפות  . א
 

אלמדה   לבין"(,  הכללי: "השותף  להלן)  אחד  מצד ,  הכללי  השותףבע"מ,    ניהול  חברתאלמדה    בין 
 המוגבל: "השותף  להלןשותפות )  הסכם  נחתם  שני  מצד  הראשון  המוגבלנאמנויות בע"מ, כשותף  

הסכם השותפות יתוקן בסמוך ובכפוף להשלמת הנפקה ראשונה לציבור של יחידות  הראשון"(. 
 התמצית הוראותיו ותיאורו להלן.

 
, היחידות  ובעלי  המוגבל  השותף,  הכללי  השותף  של  זכיותיהם  והוסדרו  נקבעו  ההסכם  במסגרת 

ת, בהתאם לדין ישראלי  ציבוריתהשותפות תנוהל ותפעל כשותפות מוגבלת    כי  נקבע  כן  כמו
בקשר    השותףהישראלי.   הנדרשת  פעולה  בכל  לנקוט  מוסמך  יהיה  יחידות    להצעתהכללי 

 על  הנדרש כפי  ציבורית  מוגבלת  כשותפות  השותפות  של  למעמדהההשתתפות לציבור ובקשר 
 . דין פי

   
 להלן עיקרי הנושאים שנקבעו בהסכם:

יחידות   .1  בעלי  צרוף  אופן  נקבע  ההסכם  השקעות  במסגרת  לרבות  וקבלת השקעות מהם 
 נוספות, אופן פדיונן, העברתן, הזכויות הנלוות להן וכן אופן חלוקת הרווחים )ככל שיהיו(. 

, כהגדרת מונח זה בחוק לעידוד  לעסוק במחקר ופיתוחהינה  אשר  מטרת השותפות  הוגדרה   .2 
התשמ"ד בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  השקעו 1984-מחקר,  באמצעות  ת  , 

 בפרוייקטי מחקר ופיתוח. 

 השותפות  הון  .3 

להשקיע יחד    השותפים  התחייבו. במועד ההקמה  2020הוקמה בחודש מאי,    השותפות . א
 .ח"ש 1,000 סך כולל של

של    השקיעהכללי    השותף  סכום  השותפות  המוגבל  ש  1בהון  והשותף    הראשון "ח 
 "ח. ש 999סכום של   השקיע
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 )המשך( התקשרויות  - : 4באור 

 
 )המשך(  הסכם השותפות . א

 
בסעיף   .ב כאמור  השותפות,  הקמת  במועד  שהוכנס  השותפות  להון  הון  א'מעבר   ,

כנגד  שיושקעו בשותפות  בגין סכומים  לגדול מעת לעת  השותפות המוגבלת עשוי 
 הקצאת יחידות.  

 
יחידות   .ג הראשון(  המוגבל  לשותף  )למעט  המוגבלים  לשותפים  תנפיק  השותפות 

השקעתם בהון השותפות. יחידות ההשתתפות תקנינה  השתתפות בהתאם לסכומי  
לבעליהן זכויות כשותף מוגבל בשותפות, הכל באופן יחסי לסכום הנפרע של יחידת 
ההשתתפות   יחידות  כל  עבורן.  ששולמה  פרמיה  בכל  להתחשב  מבלי  ההשתתפות 

 שתונפקנה תהיינה שוות זכויות בכל הבחינות זו לזו.  
המפקח ינקוט את כל הפעולות  כמו כן  המוגבלת.   בשותפות שותף לא יהיה המפקחנקבע כי   .4 

הסכם   פי  על  הכללי  השותף  של  והתחייבויותיו  חובותיו  מילוי  הבטחת  לשם  הדרושות 
 השותפות. 

  , בגין ניהול השותפות מסך נכסי השותפות  שנתייםדמי ניהול  להשותף הכללי יהיה זכאי   .5 
ישולמו לשותף הכללי   . דמי הניהולהשותפותוביצוע התחייבויותיו כמפורט בהסכם    על ידו 

בחודש שלאחר פרסום הדוח הכספי הרלוונטי בגין הרבעון    10ביום  או מי מטעמו מראש,  
  תוך משתנה מ  בשיעור  ישולמו  הניהול  דמי.  הקלנדרי אליו מתייחס הדוח הכספי של כל שנה

 המאוחדים  השנתייםמופיעים בדוחות הכספיים    הםש   פיכהשותפות    שלשווי הנכסים הנקי  
ודמי ניהול בגין תקופה    יוזמה)לפני הפחתה של דמי    שנה  לכל  השותפות  של  והמבוקרים

 :להלן כמפורט,  שחל ככל"מ, מעבצירוף  זו(

שיעור דמי הניהול יעמוד על    -   דולרמיליון    120  -במקרה בו סך הנכסים הינו נמוך מ . א
0.2% ; 

, או גבוה מסכום זה, אך נמוך מסך דולרמיליון    120במקרה בו סך הנכסים עומד על   .ב
 ;0.15%שיעור דמי הניהול יעמוד על   -  דולרמיליון  240 של

 שיעור דמי הניהול יעמוד    –או גבוה ממנו    דולר  מיליון  240במקרה בו סך הנכסים הינו   ג.    
 ; 0.125%ל ע        

 יוזמה דמי  .6 
 

הכללי   לשותף  תשלם   בעל  כל  בשליטת  לחברה)או    בו  השליטה  לבעליאו  /והשותפות 
"  מימוש"אירוע    כל  בגין  המתקבלת  נטו  מהתמורה  20%  של  בשיעור  יוזמה  דמי(  שליטה

ו/או השותפות  בידי  התקבלו   במסגרתו  אירוע  כל  שהינו,  כדין"מ  מע  בתוספת , במישרין 
)לרבות חלוקות, תשלומי    כלשהי  אחרת  תמורהאו  \ו  ערך  ניירותאו  \ו  מזומניםבעקיפין,  

 . ופיתוח  מחקר  בתאגיד, במישרין או בעקיפין,  השותפות  מהחזקות  כתוצאהריבית וכיו"ב(  
ההשקעות הישירות   בניכוי  מימוש  אירוע  אותו  בגין  שהתקבלה  התמורה  -"  נטו  תמורה"

או  (שמומש    מטרה, באותו פרויקט ו/או תאגיד  נומינאלי  מצטבר  בחישובשל השותפות,  
 החלק היחסי של ההשקעות הישירות במקרה של מימוש חלקי(, לפי העניין. 

 בהוצאות  השתתפות .7 
 

כל הוצאות השותפות המוגבלת והשותף הכללי שתוצאנה במהלך חיי השותפות המוגבלת,  
לעסק של בקשר  שכרם  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות  השותפות,  י 

רואי חשבון, הנהלת  עובדים, שכר טרחת  עלות העסקת  הדירקטורים החיצוניים בלבד, 
חשבונות, ייעוץ וטיפול בנושאי מיסוי, שכר טרחת עורכי דין ויועצים אחרים, מחשוב, שכר 

ציבור ויחסי משקיעים וכן כל הוצאה דירה, שירותי משרד, הוצאות ביטוח, הוצאות יחסי 
ידי השותפות  או תשלום הקשורים בפרוייקטי מחקר ופיתוח של השותפות ישולמו על 

 המוגבלת. 
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 )המשך( התקשרויות  - : 4באור 

 
 הכללי השותף  לבין המפקח בין הסכם .ב

 
מר שמעון אבנעים, המפקח  - לבין"(, בין אלמדה חברת ניהול בע"מ, מצד אחד )"השותף הכללי

"ההסכם"( שעיקריו לפיו מר אבנעים ישמש כמפקח,    – מצד שני )"המפקח"( נחתם הסכם )להלן  
 . 1975-כהגדרת המונח בפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"ה 

לחודש    אלפי דולר(  1  - ש"ח )כ  3,500המפקח יהיה זכאי לקבל מאת השותפות תמורה כדלקמן:  
 דולר עבור התשקיף. 5,000-)בתוספת מע"מ( ו

 
 הפצת ניירות ערך  ג.
 

 . התקשרה עם דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ כמפיץ ראשי של ניירות הערך המוצעים השותפות   
 
 

 קשורים  צדדים   - : 5 באור
 

ת  הקמ)יום    2020,  במאי  27בדוח ליום    7בדבר התקשרויות עם צדדים קשורים ראה באור    לפרטים 
 (. השותפות

 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 



 

 

 1-יא

 פרטים נוספים   - 11פרק 

 חוות דעת עורך דין .11.1

  את חוות הדעת המשפטית הבאה:  הקיבלהשותפות 
  

 2020 בספטמבר 29אביב, -תל
 לכבוד

 
 'רס שותפות מוגבלתונצ אלמדה

 אלמדה חברת ניהול בע"מ

 ג.א.נ.,

 
   'רס שותפות מוגבלת )"השותפות"(ונצ אלמדה שלתשקיף להשלמה ותשקיף מדף : הנדון 

 התשקיף"( )" 2020בספטמבר  30 הנושא תאריך

 לבקשתכם הרינו לחוות את דעתנו כדלקמן:

 שקיף.תתוארו נכונה ב התשקיף פי על המוצעים  הערך ניירותהזכויות הנלוות ל .1

 מוסמכת להנפיק את ניירות הערך המוצעים. השותפות  .2

 תשקיף.  נכללים בנתמנו כדין ושמותיהם  חברת השותף הכלליהדירקטורים של  .3

  .תשקיףבאנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל 
 רב, בכבוד

 

 

 אדוה ביתן, עו"ד    רננה לב, עו"ד  
 ושות'  , שנהבהלוי, גרינברגגרוס, קלינהנדלר, חודק, 



 

 

 2-יא

 והנפקתם הערך  ניירות להצעת בקשרהוצאות   .11.2

מתוך    תשקיףה  פי  על  המוצעים  הערך  ניירות  בהצעת  הקשורות   ההוצאות  כל  של  המשוער  הסכום ושיעורו 

 . יפורטו בהודעה המשלימה התמורה המיידית הצפויה עבור ניירות הערך המוצעים

 אחריםוניירות ערך  המוצעים הערךעמילות בקשר לניירות  דמי .11.3

    עמילות בקשר לחתימה או החתמה על ניירות ערך שהנפיקה. דמי, לשלם התחייבה או ,שילמה לא השותפות

 בתמורה מלאה במזומנים הקצאות ניירות ערך שלא  .11.4

 . במזומנים מלאה בתמורה שלא ערך ניירות של הקצאה כל התבצעה לא תשקיףטיוטת הל שקדמו בשנתיים

 עיון במסמכים .11.5

, השותפות  הסכםהעתקים מתשקיף זה, מהדו"חות, מהאישורים ומחוות הדעת, המוזכרים בתשקיף זה, וכן  

 6701101, המגדל המשולש,  132מרכז עזריאלי, דרך מנחם בגין  ב  השותפותעומדים לעיון במשרדה הרשום של  

הרגילות.  תל אביב העבודה    ערך   ניירות  רשות  של  האינטרנט   באתר  זה  בתשקיף  לעיין  ניתן   כן  כמו, בשעות 

 בכתובת"מ  בע  אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  של   האינטרנט  ובאתר  http://www.magna.isa.gov.il   בכתובת

http://maya.tase.co.il . 

 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/


 

 1-יב

 חתימות  - 12פרק 
 

   :השותפות

ניהול חברת  הכללי(    אלמדה  )השותף  בע״מ 

 שותפות מוגבלת אלמדה ונצ'רס בשם 
  

   

   : הדירקטורים

   ונשטייןבר ארי

   ד"ר אירית יניב 

בלאט דוד אמיר     

   סולטן  ( מנחםצחייצחק )
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