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 תונשרפו אובמ .1

 םיווהמ וילא םיפרוצמה םיחפסנהו ,וב תולולכה תורהצהה תוברל ,הז העצה בתכל אובמה .1.1
 .ונמיה דרפנ יתלב קלח

 יתלב קלח םיווהמ רשא ,םיוולנה םיכמסמה רתי ןכו הז העצה בתכ גצוי ןייפמקה ףד תרגסמב .1.2
 .הז העצה בתכמ דרפנ

 תושעל ןיאו דבלב תוחונה םשל ושענ ויפיעסל תורתוכה ןתמו םיפיעסל הז העצה בתכ תקולח .1.3
 .ויתוארוהמ הארוה וא הז העצה בתכ תונשרפל שומיש םהב

 ףד וא/ו ויחפסנ ןיבמ ימ ןיבל הז העצה בתכ תוארוה ןיב תוריהב יא וא/ו הריתס לש הרקמב .1.4
 .הז העצה בתכ תוארוה ורבגי ,שומישה יאנת וא/ו ןייפמקה

 תורדגה .2

 :םדצב תטרופמה תועמשמה ןלהל םיטרופמה םיחנומל אהת הז העצה בתכ יכרצל

 העיצמה ןוירוטקרידל רוטקריד תונמל תוכמסב קיזחמש ימ וא/ו יתוהמ תוינמ לעב – "ןיינע לעב"
 ל"כנמכ וא רוטקרידכ ןהכמש ימ וא/ו העיצמה ל"כנמ תא תונמל תוכמסב קיזחמש ימ וא/ו

 ;העיצמה

 העיצמה לש קפנומה תוינמה ןוהמ רתוי וא םיזוחא השימחב קיזחמש ימ – "יתוהמ תוינמ לעב"
 ;הב העבצהה תויוכזמ וא

 סויגה ןייפמק יאנת ,רתיה ןיב ,וטרופי וב ,סויגה תמרופטלפ תרגסמב ,ידועיי ףד – "ןייפמקה ףד"
 )'וכו תונמאנה ןובשח יטרפ ,ןייפמקה םויס דעומ ,שקובמה סויגה םוכס ,העיצמה תודוא עדימ(
 יאנתל ףופכבו םאתהב לכה ,ןייפמקה קווישו םודיקל העיצמה לעפת ,רתיה ןיב ,ותועצמאב רשאו

 ;הז העצה בתכ תוארוהלו סויגה תמרופטלפ

 העקשה ימוכס םינימזמ ידי לע ורבעוה וב דעומה רחאל םיקסע ימי השולש - "עבוקה דעומה"
 ;םומינימה םוכסמ תחפי אלש ללוכ ףקיהב תונמאנה ןובשחל

 ;העצהה זכר - "ןמאנה"

 ןומימה ףקיה תא ,רתיה ןיב ,תללוכה העיצמה לש תינכדע תיקסע תינכת - "תיקסעה תינכתה"
 דעומל םיבקועה םישדוחה 12-ב תויופצ ךרד ינבא תגשה םשל העיצמה תכרעהל שרדנה
 ;ךכ םשל םייופצה ןומימה תורוקמ ןכו ,העצהה

 ;1999-ט"נשתה ,תורבחה קוח – "תורבחה קוח"

 שומימ ךרוצל ,ליעל ותרדגהכ ,ןמאנה ידי לע לעפויו להוני רשא ןובשח – "תונמאנה ןובשח"
 תוארוהל םאתהב הז ןובשחל ףסותי וא ףילחי רשא רחא ןובשח לכו ,הז העצה בתכ תוארוה
 המשרהה רושיא תעדוהב ורסמי ויטרפ רשאו ,ןייפמקה ףד תרגסמב ומסרופיש יפכ ,ןמאנה
 ;)ןלהל 4.4 ףיעסב התרדגהכ(

 ;להקל םיתוריש לארשיב םיירחסמה םיקנבה תיברמ םיקפסמ וב םוי לכ – "םיקסע םוי"

 ;סויגה תמרופטלפ תרגסמב העצהה המסרופ וב דעומה – "העצהה םוסרפ דעומ"

 יאשר אוה ותוא םימוכסל סחיב ,ןימזמ לע תולחה תולבגמה – "העקשהה ימוכס תולבגמ"
 ;תונקתב טרופמכ ,העצהה תרגסמב עיקשהל



 םא ןיבו החלצהב םא ןיב ,םויס ללכל סויגה ןייפמק עיגה וב דעומה – "ןייפמקה םויס דעומ"
 ;ןייפמקה ףדב טרופמכ ,ואל

 ;ןלהל 4.8.1 ףיעסב ןתרדגהכ – "עיקשמה תוינמ"

 )תונקתב ותרדגהכ( ליבומ עיקשמ ,רישכ עיקשמ ,)תונקתב ותרדגהכ( דדוב עיקשמ – "ןימזמ"
 ונכדועש יפכ ,ולש יוהיזה יטרפל םאתהב ,וז העצהל תונעיהל שקבמ רשא ,דיגאת וניהש ןימזמ וא
 ;סויגה תמרופטלפב וידי לע

  .וז העצהל תונעיהל שקבמה דיגאת – "דיגאת וניהש ןימזמ"

 העקשה עוציב םילשה אוהש ןפואב העיצמה ידי לע התנענ ותשקב רשא ,ןימזמ – "עיקשמ"
 ;סויגה תמרופטלפ תועצמאב ,סויגה ןייפמק תרגסמב ,העיצמב

 ;קוחל הנושארה תפסותב יונמה גוסהמ עיקשמ – "רישכ עיקשמ"

  ;ןלהל 3.4 ףיעסב ותרדגהכ – "ילמינימה סויגה םוכס"

 ,העיצמה ידי לע עבקיש רחא םוכס וא ,ןלהל 3.4 ףיעסב ותרדגהכ – "ילמיסקמה סויגה םוכס"
 רחאל ,ילמיסקמה סויגה םוכס תא תונשל העיצמה הטילחה וב הרקמב .התעד לוקיש יפ לע
 ;ןייפמקה ףדב העיצמה ךכ לע חוודת ,ןייפמקה םויס דעומ ינפלו הז העצה בתכ םוסרפ

 ;ןלהל 4.14.2 ףיעסב ותרדגהכ – "ילמינימה העקשהה םוכס"

 רשא ,www.tgt.co.il תבותכב ,העצהה זכר תולעבבש טנרטניאה רתא – "סויגה תמרופטלפ"
 עצבת ותרגסמב ,)crowdfunding( םינומה ןומימ תויוליעפל תיטנרטניא המרופטלפכ שמשמ
 ;סויגה ןייפמק תא העיצמה

 ;מ"עב )2018( תיקסע תונשדח רדגוט – "העצהה זכר"

 ;קוחב התועמשמכ – "הטילש"

 יפכ ,סויגה תמרופטלפב םיעיפומה תויטרפה תוינידמו שומישה יאנת – "רתאב שומישה יאנת"
 .תעל תעמ ונכדועיש

 .ןלהל 7.2 ףיעסב התרדגהכ – "השגהה תפוקת"

 

 סויגה םוכסו םיעצומה ךרעה תוריינ .3

 ,העיצמה לש תחא לכ בוקנ ךרע ח"ש 0.01 תונב ,םש לע תומושר תוליגר תוינמ 80,645 דע .3.1
 ףרוצמה העיצמה תודגאתהה ןונקתב טרופמל םאתהב ןהל תודומצה תויוכזה תא תונקמה
  .)"תוליגרה תוינמה"( ןייפמקה ףדב

-ל העצהה םוסרפ םויב הוושה ,ח"ש _32.54_ לש ךס וניה העצהב הינמ לכל ריחמה .3.2
 .)הריכמ תואחמה רעש( ב"הרא רלוד_$9.92__

 ,ושכריי םיעצומה ךרעה תוריינ לכש החנהבו ןייפמקה םויס דעומב ווהי םיעצומה ךרעה תוריינ .3.3
 ערפנהו קפנומה הנוהמ 18.62% -כו ,העיצמה לש ערפנהו קפנומה תוינמה ןוהמ 20.69%_-כ
 ףדל ףרוצמה Cap Table-ה ךמסמב טרופמכ לכה ,אלמ לולידב העיצמה הרבחה לש
 .ןייפמקה



  2,624,000 לש ללוכ םוכס םיעיקשמהמ סייגל העיצמה תניינועמ סויגה ןייפמק תרגסמב .3.4
 )הריכמ תואחמה רעש( ב"הרא רלוד_800,000  לש ךסל העצהה םוסרפ םויב הוושה ,ח"ש
  328,000   __ לש ךסמ תחפי אלש ללוכ םוכס הרקמ לכב ךא ,)"ילמיסקמה סויגה םוכס"

 )הריכמ תואחמה רעש( ב"הרא רלוד 100,000  לש ךסל העצהה םוסרפ םויב הוושה  ח"ש
  .)"ילמינימה סויגה םוכס"(

 ןייפמקה תמלשהו הנמזהה ןפוא .4

 תרגסמב םילולכהו םיטרופמה עדימהו םיכמסמה ללכ םג ומכ ,הז העצה בתכ תניחב רחאל .4.1
 ךילה תא םילשי ,םיעצומה ךרעה תוריינ תא שוכרל ןיינועמ היהי רשא ןימזמ ,ןייפמקה ףד
  .וב תויונמה תוארוהל םאתהבו ןייפמקה ףד תרגסמב הנמזההו המשרהה

 ,ח"ש  976 לש ללוכ םוכסל הוושה ,תוחפל תוינמ 30_ רובעב הנמזה שיגהל יאשר אהי ןימזמ .4.2
 םוכס"(  )הריכמ תואחמה רעש( ב"הרא רלוד_267.6  לש ךסל העצהה םוסרפ םויב הוושה
 הנמזהכ התוא וארי ,הינמ לש והשלכ קלח יבגל שגותש השקב .)"ילמינימה העקשהה
 הב בוקנה הינמ לש והשלכ קלחו ,דבלב הב בוקנה תומלשה תוינמה רפסמ יבגל תשגומה
 .הליחתכלמ הב ללכנ אל וליאכ ותוא וארי

 םוכס .שוכרל שקבמ אוה םתוא תועצומה תוינמה רפסמ תא ותנמזה יבג לע ןייצי ןימזמ לכ .4.3
 שקבמ אוה םתוא תוינמה רפסמ לש האצותה לע דומעי יטנוולר ןימזמ לכ לש העקשהה
  .)"העקשהה םוכס"( הינמה ריחמ תלפכמב שוכרל

 לבקי ,ןייפמקה ףדב תוטרופמה תושירדל םאתהב הנמזההו המשרהה ךילה תמלשה םע .4.4
 ןובשח יטרפ הבו ,ותנמזהו ותמשרה תמלשה תא תרשאמה ינורטקלא ראוד תעדוה ןימזמה
 .)"המשרהה רושיא תעדוה" :ןלהל( תונמאנה

 םוכס לש הרבעה ןימזמה עצבי ,המשרהה רושיא תעדוה תלבק דעוממ תועש 24 ךותב .4.5
 לש ךרדב ןיבו תונמאנה ןובשחל תיאקנב הרבעה לש ךרדב ןיב ,תונמאנה ןובשחל העקשהה
 .יארשא סיטרכב םולשת

 עיקשמה תרומת תרבעה םילשה אל רשא ןימזמ יכ ,קפס לכ רסה ןעמל ,רהבומ
 העיצמלו ,ותנמזה לע רתיוש ימכ בשחי ,רומאה ןמזה קרפ ךותב ,תונמאנה ןובשחל
  .ותנמזה םילשהל רומאכ ןימזמל רשפאל םאה ידעלב תעד לוקיש אהי

 דע םיפסכה ורמשייו ורבציי ,תונמאנה ןובשחל עיקשמה ידי לע םיפסכה תרבעה םע .4.6
 תרבעה םצע יכ ,קפס לכ רסה ןעמל ,רהבומ .סויגה ןייפמק לש תחלצומה ותמלשהל
 יאנתל ןימזמה לש האלמ המכסה הווהמ תונמאנה ןובשחל ןימזמה ידי לע םיפסכה
  .רתאב שומישה יאנתלו ןייפמקה ףדב םיטרופמה םיאנתל ,וז העצה

 ךס ,רמולכ ,סויגה ןייפמק החלצהב םלשוה אל ,ןייפמקה םויס דעומל דע ,וב הרקמב .4.7
 תוארוהה ולוחי ,ילמינימה סויגה םוכסמ ךומנ ,תונמאנה ןובשחב ולבקתה רשא םיפסכה
 :תואבה

 םיפסכה ךס ,ירק ,םיפסכה ךס( תונמאנה ןובשחבש םיפסכה ךס תא קלחי ןמאנה .4.7.1
 )ורבצנש לככ( תונמאנה ןובשחב ורבטצהש תוריפה ףוריצב ,םינימזמהמ ולבקתהש
 תואושת תתחפהב וא/ו )ויהיש לככ( ןובשחה לוהינ םע רשקב תולמעה יוכינבו

 ןובשחב םיפסכ ודיקפה רשא םינימזמה ללכ ןיב ))ויהיש לככ( םיפסכה לע תוילילש
 םוכסכ בשוחי ןימזמ לכ לש יסחיה וקלח םוכס( יסחיה םקלח רועיש יפל ,תונמאנה
 ןובשחב ודקפוהש םיפסכה לש ללוכה ךסב קלוחמ ודי לע דקפוה רשא העקשהה
 .)וספ ירפ( םהיניב הווש דמעמב םיעיקשמה לכ רשאכ ,)תונמאנה

 וא/ו תוכז םינימזמל היהתש ילב םויס ידכל עיגי הז העצה בתכ ,רומאה עוציב םע .4.7.2
 .הז העצה בתכ םע רשקב יהשלכ העיבת וא/ו הנעט



 םיפסכה ךס ,רמולכ ,סויגה ןייפמק החלצהב םלשוה ,ןייפמקה םויס דעומל דע ,וב הרקמב .4.8
 :תואבה תוארוהה ולוחי ,ילמינימה סויגה םוכס לע הלוע ,תונמאנה ןובשחב ולבקתה רשא

 תומכב תוינמ ,העצהה זכר תועצמאב ,עיקשמ לכל העיצמה הצקת עבוקה דעומב .4.8.1
 תוינמה רפסמב לפכומ ,הינמה ריחמ )2( יקלח ;העקשהה םוכס )1( :ל הוושה
 ןפואב הרבחה ימשרמב םשריהל תויושע םיעיקשמה תוינמ .)"עיקשמה תוינמ"(
 םע רשקב תונעט הנייהת אל עיקשמלו המוד םשב וא העצהה זכר םש-לע זכורמ
 .רומאה

 םוכס לע הלוע העקשהה ימוכס ךס וב הרקמב ,ליעל 4.8.1 ףיעסב רומאה ףא לע .4.8.2
  – יזא )רתי סויג( ילמיסקמה סויגה

 רשא תוינמה לש יסחיה קלחה רועישב תוליגר תוינמ וצקוי עיקשמ לכל .4.8.2.1
 ללכמ ולבקתה רשא תוינמה תשיכרל תונמזהה ללכ ךותמ ודי לע ונמזוה
 .םינימזמה

 לככ( ליבומה עיקשמה לש יסחיה וקלח רועיש ,ליעל רומאה ףא לע
 .ילמינימה סויגה םוכסמ 10% -מ תחפי אל )ונשיש

 לש הרקמב ,תוליגר תוינמ תאצקה עצבתת אל יכ רהבוי קפס רסה ןעמל
 לש יסחיה וקלח בושיח ךרוצל ,ךכיפל .תוינמ יקלח לש הרוצב ,רתי סויג
 בושיחה לגועי ,םלש רפסמ הניאש האצות גיצי בושיחהו לככו ,עיקשמ לכ
 .רתויב בורקה םלשה רפסמל

 ,תונמאנה ןובשחבש םיפסכה ךותמ ,םיעיקשמהמ דחא לכל בישי ןמאנה .4.8.2.2
 עיקשמ לכ ידי לע הרבעוהש יפכ( העקשהה םוכס ךותמ יסחיה קלחה תא
 .תוליגר תוינמ עיקשמל וצקוה אל הניגב )תונמאנה ןובשחל

 ,בתכב העיצמה ידיב ןמאנל רסמייש יפכ ,העיצמה לש קנבה ןובשחל ריבעי ןמאנה .4.8.3
 תומייקתהל ףופכב תאזו ,תונמאנה ןובשחבש העקשהה ימוכס תרתי ךס תא
  – ןמקלדכ םיאנתה

 .תונקתל 5 הנקת יפל ויתויובייחתה םויק רשיא העצהה זכר .4.8.3.1

 דחא לכל תוליגרה תוינמה תאצקה תמלשה רבדב העיצמה רושיא לבקתה .4.8.3.2
 .םיעיקשמה ןיבמ

 תונמאנה ןובשח ךותמ םיעיקשמל ובשוה ,רתי סויג בקע שרדנו לככ .4.8.3.3
 .ליעל 4.8.2 ףיעס תוארוהל םאתהב םיפסכ

 ןיבמ דחא לכל סחיב ,העיצמה ןובשחל תונמאנה ןובשחמ רומאכ םיפסכה תרבעה .4.8.4
 תוליגרה תוינמה ןוהב םיעיקשמה ןיבמ דחא לכ ידיב העקשהכ בשחת ,םיעיקשמה
 .הרבחה לש

  – לוטיבל ןונגנמהו הנמזהה לוטיב תויורשפא .5

 ןימזמ ,ןייפמקה םויס דעומל דע – ןייפמקה ךלהמב ןימזמה ידי לע הנמזהה לוטיב .5.1.1
 לוטיב תשקב חולשמ תועצמאב תאזו ,העיצמה תעצהל ותונעיה תא לטבל יאכז היהי

 יאנתב טרופמכ לוטיב תושקב חולשמ יאנתל םאתהב ,סויגה תמרופטלפ תועצמאב
 .)"לוטיבה תשקב" :ןלהל( סויגה תמרופטלפב שומישה

 .ןייפמקה םויס דעומל רבוע הלבקתהש ךכל ףופכב הפקתכ בשחת לוטיבה תשקב



 לטבמה ןימזמל ןמאנה בישי ,רומאה ןמזה קרפ ךותב לוטיבה תשקב הלבקתהו לככ
 ףוריצב ,תונמאנה ןובשחל דעומה ותואל דע ודי לע ורבעוה רשא םיפסכה אולמ תא
 תלבק דעוממ םימי 7 ךותב תאזו ,)ויהיש לככ( ל"נה םיפסכה לע ורבצנש תוריפה
  .לוטיבה תשקב

 המכסהל ףופכב אלא ,ןימזמה ידי לע לוטיב רשפאתי אל ןייפמקה םויס דעומ רחאל .5.1.2
 .העיצמה לש בתכב

 העדוהב ,העצהה תא לטבל תיאשר היהת העיצמה – העיצמה ידי לע העצהה לוטיב .5.1.3
 ,םינימזמה ללכל ל"אודב חלשית וא/ו ןייפמקה ףד תרגסמב הדי לע םסרופת רשא
 .ןייפמקה םויס דעומל דע

 םלשוה אל ,ןייפמקה םויס דעומל דע וב הרקמב וא/ו רומאכ העצהה הלטובו לככ
 .ליעל 4.7 ףיעסב תוטרופמה תוארוהה ולוחי ,רומאכ סויגה ןייפמק החלצהב

 ןמאנה .6

 תשרדנה הלועפ לכ תושעל ,ןמאנל תרזוח יתלב האשרה תאזב םינתונ םיעיקשמהו העיצמה .6.1
  .הז העצה בתכ עוציב םשל ,וב ודקפוהש םיפסכבו תונמאנה ןובשחב

 העצה בתכ יפל ןמאנה לש ותוליעפו ודיקפתש ךכל םימיכסמו םיריהצמ םיעיקשמהו העיצמה .6.2
  .ןמאנל תועגונה הז העצה בתכב תושרופמה תוארוהב םימכתסמו םיצמתמ ,הז

 ןיגב םיעיקשמה יפלכ וא/ו העיצמה יפלכ יארחא היהי אל ןמאנה יכ רהבומ ,קפס רסה ןעמל .6.3
 רסוחב ןמאנה לעפ וב הרקמ טעמל ,הז םכסה יפ לע ותוליעפל רשקב ולש לדחמ וא/ו השעמ
  .ןודזב וא/ו בל םות

 הבורמ תונמאנ ןובשח ,יאקנבה דיגאתב הרבחה לש תונמאנה ןובשח לש דחוימה ויפוא רואל .6.4
 ןה יכ אדוולו ןמאנכ הרבחה תולועפ לע חקפל תורשפא לכ ןיא יאקנבה דיגאתל ,םינהנ
 ימ יפלכ תוירחא לכ היהת אלו התייה אל יאקנבה דיגאתל ךכשמ .םינהנה תבוטל תועצובמ
 .יאקנבה דיגאתב הרבחה ידי לע תונמאנה ןובשח לוהינל רשקב הרבחה לש היתוחוקלמ

 תונקתל 19 הנקתל םאתהב יוליגו טוריפ .7

  .ליעל 3 ףיעסב טרופמכ – םריחמ תעיבקל הטישה וא םיעצומה ךרעה תוריינ ריחמו תומכ .7.1

 םינימזמ םיאשר ויהי הכלהמב השגהה תפוקת ,תונקתה תוארוהל ףופכב – השגהה תפוקת .7.2
 םייתסתו העצהה םוסרפ םוימ םיקסע ימי השימח ףולחב לחת םידגא תשיכרל תונמזה שיגהל
 העיצמה ,רומאה ףא-לע .)"השגהה תפוקת"( 24:00 העשב 2021 רבוטקוא 04 םויב
 השגהה תפוקת תכראה לע ,תידדה המכסהב ,טילחהל תויאשר הנייהת סויגה תמרופטלפו

 לע הלעת אל תרבטצמה השגהה תפוקתש דבלבו ,ןייפמקה ףדב וגצויש תופסונ תופוקתל
 .2021 _רבמבונב 2_ םוימ רחואמ אל ירק ,םימי 91

 .ח"ש_2,624,000_ ןיבל ח"ש  328,000 _ לש ךס ןיב  סויגה םוכס – סויגה םוכס .7.3

 עגונב ףסונ טוריפ .העיצמה לש התוליעפ םודיקל םידעוימ סויגה יפסכ ,ללככ - הרומתה דועי .7.4
 ,סויגה יפסכ ודעונ םתגשהלש םידעיה ראשו העקשה תוינכת הז ללכבו ,סויגה יפסכ דועיל
 ,ותגשהל שורדה םינמזה חולו דעי לכ לש ותגשהל העיצמה תכרעהל םישרדנה םימוכסה
 .ןייפמקה ףד תרגסמב גצוי ,ונשיש לככ

 ןמ תחא לכב ,העצהל עגונב העיצמה םע רשק רוציל ןתינ - העיצמה םע תורשקתה יכרד .7.5
 :תואבה םיכרדה



 ofer@takarotech.com תבותכל ל"אוד תחילש .7.5.1

 4888558-052 רפסמ דיינ ןופלטל פאסטוו תחילש .7.5.2

  .הקידב חוד העיצמה הלביק אל ,העצהה םוסרפ דעומל המדקש הנשה ךלהמב – הקידב חוד .7.6

  .הז העצה בתכל רבוע תומדוק תועצה העציב אל העיצמה – תומדוק תועצה .7.7

 הרבחב ןיינעה ילעב וא הטילשה ילעב ןיב םימכסהו העיצמה הרבחה לש תודגאתהה יכמסמ .7.8
 ןידכ הדגאתנש תוינמב תלבגומ תיטרפ הרבח הניה העיצמה – )םנשיש לככ( העיצמה
 הטילשה ילעב ןיב םימכסה ןכו העיצמה לש תודגאתהה תדועת .01.01.2018_םויב לארשיב
 .ןייפמקה ףדב ףרוצמ העיצמה לש תודגאתהה ןונקת ,רומאכ העיצמב ןיינעה ילעב וא

 וא םתכירעב תבייח תיטרפ הרבחש יפכ ןורחא ןוירוטקריד חודו םינורחא םייפסכ תוחוד .7.9
 חוויד ןכו 9201 רבמצדב 31 םויל העיצמה לש םייפסכה תוחודה – )םנשיש לככ( םתגצהב
 .ןייפמקה ףדב םיפרוצמ העיצמה ןוירוטקריד

 ןוירוטקרידה חודו םייפסכה תוחודה ומסרופש תעמ ולחש תויתועמשמה תויוחתפתהה רואית .7.10
  – )םנשיש לככ( 7.8 ףיעסב םינייוצמה

 רדגוט לש םיל'גנאה ןודעומ תרגסמבו םייטרפ םיעיקשממ סויג בבס עוציב .7.10.1
 .רלוד 523,000 לש ףקיהב

-רזע תינכותל ימואל חוטיבל תונרקהו תונשדחה תושר לש קנעמה רושיא .7.10.2
 םילשוריב ן"ילא םילוחה תיב ףותישב םידלי רובע תימוקיש תכרעמ חותיפל ,קט
 הבוגבו ירשפאה רתויב הובגה ףקיהכ ןתינ קנעמה .הננערב ןייטשניוול םילוחה תיבו

 .)לקש ןוילימ 1.4 לש ללוכ ףקיהב טקיורפה( טקיורפה תולע ךסמ 65% לש

 תינכותל קנעמה רושיא יבגל תונשדחה תושרמ תיבויח היצקידניא תלבק .7.10.3
 באל-ומנ ףותישב Authoring Tool ה חותיפל הילטיא/לארשי תילארטיל-יבה
 לש קנעמב ורוי ףלא 800 לש ללוכ ףקיהב טקיורפ .ן"ילא םילוחה תיבו הילטיאב

 ביצקתו הנידמה ביצקת רושיא םע ןתניי יפוס רושיא( תונידמהמ תחא לכב 50%
 .)תונשדחה תושר

 "האירב הביש"ב םע Design Partner כ הלועפ ףותיש םכסה לע המיתח .7.10.4
 .בהזה ליג תבוטל קט וראקאט לש רצומה חותיפל

 םע םיינילק םייוסינ עוציבל הלועפ ףותישל תונורקע םכסה לע המיתח .7.10.5
  .תוירלקסומ-ורינ תויעבל םוקישב םילפטמה ,הילטיאב באל-ומנ םוקישה יזכרמ

 ילארשיה ןתיבה תרגסמב רצומה תגצהל אוציה ןוכמ י"ע הרבחה תריחב .7.10.6
 .סאגוו סאלב  CES ה םלועב הלודגה הקינורטקלא ירצומ תכורעתב ןוכמה לש

 ילארשיה ןתיבה תרגסמב רצומה תגצהל אוציה ןוכמ י"ע הרבחה תריחב .7.10.7
 הינמרגב הקידמ ,םלועב הלודגה תימוקיש / תיאופרה תכורעתב ןוכמה לש
 .2021 רבמבונב

  – תיקסע תינכת .7.11

 תפרוצמ ,העצהה םוסרפ םויל ןוכנ ,העיצמה לש תינכדעה תיקסעה תינכותה .7.11.1
 שרדנה ןומימה ףקיהל רבסה תללוכ תיקסעה תינכותה .ןייפמקה ףד תרגסמב
 . תובורקה םינש 5 ל תוסנכהה תיזחתו קושל רצומה תאבהל ,העיצמה תכרעהל



 סיסב לע תכרענ איה ,תיקסע תינכת לש העבטמ יכ ,תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל .7.11.2
 תינכתה תא הכרע העיצמה יכ הזב רהבומ ךכיפלו ,תויזחתו םינדמוא ,תוחנה
 תויזחתה תושממתהל תובייחתה לכ אלבו התנומאו התלוכי בטימ יפל תיקסעה
 .הב תוטרופמה

 תוביסנ לש ןתומייקתה לע עודי אל העצהה םוסרפ םויל ןוכנ - תודחוימ תוביסנל עגונב עדימ .7.12
 יקית לוהינבו תועקשה קווישב ,תועקשה ץועייב קוסיעה תרדסה קוחל )ג(27 ףיעס יפל
 וא קוריפ יכילה םילהנתמ אל ןכו ,הב הרשמ יאשונו העיצמה דגנכ 1995-ה"נשת ,תועקשה
 350 ףיעס יפל םיכילה וא ,1983-ג"משתה ,]שדח חסונ[ תורבחה תדוקפ יפל םיסכנ סוניכ
 .תורבחה קוחל

  – העצהל תונעיהב םיכורכה םינוכיסו תולבגמ רבדב טוריפ .7.13

 רשאכ ,ןוכיס לש הנתשמ המרב תנייפואמ יללכ ןפואב תורבח לש ךרע תוריינב העקשה
 ההובג המרב ,ללכ ךרדב ,תנייפואמ םימדקומ םיבלשב תורבח לש ךרע תוריינב העקשה
-יא תמייקו ,תמצמוצמ תוליעפ תיירוטסיה םימדקומ םיבלשב תורבחל ,עודיכ .ןוכיס לש רתוי
 ךכב ריכהל עיקשמ לכ לע ,ךכיפל .ןתוחתפתה קיפאלו ןדיתעל עגונב תיטנרהניא תואדו

 :ןלהלש םינוכיסה תא ,רתיה ןיב ,םיללוכ םינוכיסה .ותעקשה אולמ תא דבאל לולע אוהש

 יקיזחמו ,קוריפ יכילהל וא/ו ןועריפ תולדחל עיגת העיצמה הרבחהש תורשפא תמייק .7.13.1
 .םתעקשה יפסכ אולמ תא ודבאי םיעצומה ךרעה תוריינ

 תוינמ ילעב םיעיקשמה תויה חכונ ,העקשהה יפסכ אולמ ןדבואל תורשפא תמייק .7.13.2
 תריכמ תוברל ,הב הטילשה לעב וא העיצמה הרבחה תולועפ בקע וא ,טועימ
 ילעב לש תורחא תואקסע וא םייתוהמה היסכנ תריכמ ,העיצמה הרבחב הטילשה
 .הב ןיינע

 תא רוכמל חילצי אל העיצמה הרבחה לש ךרע תוריינ קיזחמש תורשפא תמייק .7.13.3
 םניא ןכש ,םיעצומה ךרעה תוריינב תוריחס רדעיה רואל םיעצומה ךרעה תוריינ
 .תרחא הסרוב לכב וא ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובב רחסמל םימושר

 העיצמה הרבחה ןוהב עיקשמ לכ לש תוקזחאה רועיש לולידל תורשפא תמייק .7.13.4
 תרגסמב ,קר אל ךא תוברל ,הלש ךרעה תוריינ לש תוידיתע תואצקהמ האצותכ
 תודומצה תויוכזל ףופכב ,)ויהיש לככ( העיצמה הרבחה לש םיידיתע ןוה יסויג
 .םיעצומה ךרעה תוריינל

 ,העצהה לדומ יפ לע ןווקמ ןפואב תועקשהב םיכורכה םייטנרהניא םינוכיס םימייק .7.13.5
 רדעיה ,העקשהה יאנתל סחיב ןתמו אשמ לוהינל תלוכי רסוח ,קר אל ךא תוברל
 .ב"ויכו הפקיהב בשחתהב העקשהה רחא בוקעל ילכלכ ץירמת

 םאתהב אוה העיצמה הרבחה יווש תא ףקשמה םיעצומה ךרעה תוריינ רוחמת .7.13.6
 תווח תלבק וא יוושה תכרעה סוסיב אלל ,העיצמה הרבחה תלהנה לש תוכרעהל
  .רחא ךמסומ םרוג לכ וא יסנניפ םרוג לש תעד

 לכוי רשא יחוטיב יוסיכ ןיא ןכלו יהשלכ חוטיב תסילופב הקיזחמ הניא העיצמה .7.13.7
  .הדגנ העיבת לש הרקמב העיצמה תא שמשל

 

 .ליעל 5 ףיעסב טרופמכ – לוטיבל ןונגנמהו הנמזהה לוטיב תויורשפא .7.14

 



  – )העצהה םוסריפ דעומל ןוכנ( הב תועקשה רואיתו העיצמב ןוהה הנבמו תולעבה הנבמ .7.15

 העיצמה לש םושרה תוינמה ןוה ,ןייפמקה ףדב ףרוצמה העיצמה ןונקתל םאתהב .7.15.1
 .ח"ש 0.01 לש בוקנ ךרע תונב תוליגר תוינמ 1,000,000 -מ בכרומה ח"ש 10,000 אוה

 תוינמה .ןיינעו רבד לכל תויוכז תווש ,ןמצע ןיבל ןניב ,ןניה תוליגרה תוינמה לכ
 לש תיללכה הפיסאב חכונ תויהל תוכזה תא קרו ךא ןהב קיזחמל תונקמ תוליגרה
 תוכזה תא ןכו ןיד יפל לבקל יאשר תוינמ לעבש עדימ העיצמהמ לבקל ,העיצמה
 ,העיצמב םיחוור תקולח תעב דנדיבידל יאכז תויהל ,ירק ,העיצמה יחוורב ףתתשהל
 תא לבקל ןכו ,עבוקה דעומב ויתוקזחא רועישל םאתהב ,וקלוחיש המכ דעו םא
 תרסהל .הזכ ףדוע היהיש המכ דעו םא ,קוריפב העיצמה יסכנ ףדועב יסחיה וקלח
 תלבקב ףתתשהל וא/ו רוטקריד תונמל תוכז תונקמ ןניא תוליגרה תוינמה - קפס
 .העיצמה לש תיללכה הפיסאב עיבצהל וא/ו העיצמה ןוירוטקרידב תוטלחה

 

 

 טרופמכ הניה סויגה ןייפמק תיילע דעומל ןוכנ ,העיצמב תוינמה תקזחא תבצמ .7.15.2
 לעב ןיא ,Cap Table ל םאתהב .ןייפמקה ףדב ףרוצמה Cap Table -ה ךמסמב
  .העיצמב הטילש

 

 

 :ןלהלש הלבטב טרופמכ םניה העיצמה ןוירוטקרידב םינהכמה םירוטקרידה .7.15.3

 

 ךיראת  םש
 יונימ

  תוניתנ ןעמ .ז.ת

 לארשי ןורשה תמר 4 הפנא 009564725 01.01.2018 סילייב יש

 לארשי ביבא לת 4 ךבילרק 008695942 01.01.2018 רוא םש ןתנוי

 48 תואטגה ידרומ 059627422 01.01.2018 ריתע רפוע
 הילצרה

 לארשי

 לארשי לעפא תמר 25 בלוד 056166804 02.02.2021 דירפ םהרבא יבא

 

 ._ריתע רפוע_ וניה העיצמה ל"כנמ .7.15.4

 אל ןהכמה ל"כנמה וא/ו םינהכמה םירוטקרידה ןיבמ שיא ,העיצמה תעידי בטימל .7.15.5
 .תורבחה קוחל 226 ףיעסב רומאכ תוריבעב ועשרוה

 ן"להל טרופמכ העיצמה ןוהב תועקשהה ועצוב העצה דעומל ומדקש םייתנשב .7.15.6
 :הלבטב

 :העצהל ומדקש םייתנשב םיקנעמו תועקשה תלבט  .7.15.6.1



 

 תומש( הקסעה תוהמ
 ,הריכמ/האצקה ,םידדצה
 )תוינמה גוס

 תמלשה דעומ
 הקסעה

  םיפסונ םיטרפ הקסעה םוכס

 תממח י"ע העקשה בבס
TheTime, תונשדחה תושר 

 ל'גנאו

 תינכות תרגסמב ח"ש 2,328,000 2019 ילוי
 תושר לש תוממחה
 תונשדחה

 םיעקשמ י"ע העקשה בבס
 םישדח םיל'גנא ,םימייק
  רדגוט לש םיל'גנאה ןודעומו

  ח"ש 1,715,440 2021 ילוי

 תושר לש קנעמ תלבק
 קט-רזע טקיורפל תונשדחה

 לש קט-רזע  קנעמ תלבק ח"ש 900,000 2021 לירפא
 תונרקהו תונשדחה תושר
 ימואלה חוטיבה לש
 זוחאה( 65% לש הבוגב
 ירשפאה ילמיסקמה
 טקורפה ףקיהמ )קנעמל
 ןוילימ 1.4 לע דמןעש
 תכרעמ חותיפל ,לקש
  םידליל תימוקיש

 רושיאל תיבויח היצקידניא
-יב תינכותל קנעמ
 לארשי הילטיא תילארטיל

-ומנ( יקלטיאה ףתושה Euro 200,000 2021 ינוי
 לביק רבכ )באל
 תושרמ תיבויח הבושת
 .תיקלטיאה תונשדחה
 ביצקת רושיאל הנתמה
 ביצקתו הנידמה
 לארשיב תושרה
 .יפוס רושאל

 

 אלו םיעיקשמ ידי לע העיצמב תופסונ תועקשה תויופצ אל ,העיצמה תעידי בטימל .7.15.7
 םיישילש םידדצ דצמ וא/ו םיישילש םידדצ יפלכ העיצמה דצמ תויובייחתה תומייק
 .העיצמב תופסונ תועקשהל העיצמה יפלכ

 לעבלש רחא םדא םע וא הב הרשמ אשונ ,הטילשה לעב םע העיצמה לש תורשקתה .7.16
  –  ישיא ןיינע הב שי העיצמב הרשמ אשונל וא הטילשה

 םע וא/ו הב הרשמ אשונ וא/ו הב הטילשה לעב םע העיצמה לש תורשקתה וטרופי ןלהל
 קוחב ותרדגהכ ישיא ןיינע הב שי העיצמב הרשמ אשונל וא הטילשה לעבלש רחא םדא
  .תורבחה

 

 דצה
  םכסהל

 תוהמ דיקפת
 תורשקתהה

 תפוקת
 תורשקתהה

 תורשקתהה יאנת

 המ הרבח דבוע ל"כנמ ריתע רפוע
01.01.2018 

 ריכש דבוע



 המ דרוב רבח ר"וי סילייב יש
01.01.2018 

 םיתוריש קפס

 הלומרופ
 סר'צנו

 - דרשמ יתוריש היצרטסנימדא
 סנלירפ

 יאמ שדוחמ
21 

 םיתוריש קפס

 םש ןתנוי
 רוא

 ביטאירק
 םיקחשמ
 ןכותו

 שדוחמ סנלירפ
 21  לירפא

 םיתוריש קפס

 סילייב יש
 דירפ יבאו

 רוטקרידו ר"וי
 המאתהב

 תוינמה תשיכר
 תממח לש

TheTime 

 תממח לש הריגסה תרגסמב 2020 רבמצד
TheTime,  לש תוינמה 

 סילייב יש י"ע ושכרנ הממחה
 רדגוטו דירפ יבאו

 

 

 

 

  - היתוינמ ילעב רוביצל תונגה תונקהל הרטמב המצע לע הלטנ העיצמהש תולבגמ .7.17

 תולבגמה טעמל  - םהיבורקו העיצמב הרשמ יאשונ ,תוינמ ילעב םע תויורשקתה .7.17.1
 העיצמה ידי לע תופסונ תולבגמ ועבקנ אל ,תורבחה קוחב ישימחה קרפב תומייקה
 ;םהיבורקו העיצמב הרשמ יאשונ ,תוינמ ילעב םע תויורשקתה םע רשקב

 ;הרבחה לש תודגאתהה ןונקתב טרופמכ – העיצמה לש התוליעפ םוחת .7.17.2

 העבק אל העיצמה – דיתעב קיפנהל תיאשר העיצמה היהתש ךרעה תוריינ יגוס .7.17.3
 ;דיתעב עיצהל תיאשר היהתש ךרעה תוריינ ייגוס לע תולבגמ

 תרגסמב תרחא עבקנ םאב טעמל – העיצמה לש םיידיתע םיסויגב תופתתשה תוכז .7.17.4
 םיסויגב תופתתשה תוכז הנקות אל העצהה תרגסמב םיעיקשמל ,העיצמה ןונקת
 Pre-Emprive( תונרצמ תויוכז םהל ונקוה אלו )ויהיש לככ( העיצמה לש םיידיתע

Rights( ןהשלכ; 

 תרחא עבקנ םאב טעמל - תורבחה קוחב התרדגהכ הקולח עוציבב תולבגמ .7.17.5
 קוחב התרדגהכ ,הקולח עוציבב תלבגומ הניא העיצמה ,העיצמה ןונקת תרגסמב
 ;והשלכ רועישב םידנדיביד תקולחב תבייוחמ הניאו ,תורבחה

 תוינמ תרבעה לכ - העיצמה לש תודגאתהה ןונקתב טרופמכ – ןוירוטקריד רושיא .7.17.6
 אל ,ןכ אל  םאש ,העיצמה ןוירוטקריד ידי לע רושיאל הפופכו תבייחמ ,העיצמה לש
 .ףקות הל היהי

 – העצהה זכרל עגונב םיטרפ .7.18

 זכר לש ומושיר רושיא .מ"עב )2018( תיקסע תונשדח רדגוט וניה העצהה זכר .7.18.1
 .סויגה תמרופטלפב עיפומ םיזכרה םשרמב העצהה



 םיטרופמ ,וילהנלו ותוליעפל עגונב תוברל ,העצהה זכרל עגונב םיפסונ םיטרפ .7.18.2
 .סויגה תמרופטלפב

 תבכרומ היהת העצהה דעב העיצמה ידי לע העצהה זכרל תמלושמה הרומתה .7.18.3
 :םיאבה םימולשתהמ

 זכר אהי ,סויגה ןייפמק תמלשהל ףופכב – סויגה ןייפמק תמלשה ןיגב םולשת .7.18.3.1
 .העיצמל ורבעוהש העקשהה ימוכס ךסמ 7% לש רועישב  םולשתל יאכז העצהה

 םולשתל יאכז העצהה זכר אהי ,סויגה ןייפמק תמלשהל ףופכב – יתנש םולשת .7.18.3.2
 .ב"הרא רלוד 3,000 ךסב יתנש

 ךרע תוריינ תלבק / העצהה זכר ידי לע העיצמה תוינמ תשיכרל עגונב םיטרפ .7.18.4
 תוינמ תשיכרל היצפוא הקנעוה העצהה זכרל - העצהה זכר יתורישל הרומתב
 םיאנתב ,העיצמל ורבעוהש העקשהה  ימוכס ךסמ 7% לש יוושב ,הרבחב תוליגר
  .םידדצה ןיב ועבקנש

 םולשת ןיינעל םירדסה םג ללוכ ,העיצמל העצהה זכר ןיב תורשקתהה םכסה .7.18.5
 ףקיהב ,העצהה תא הלטיב וא המייס העיצמה םהב םירקמב העצהה זכרל הרומת
 םיפסכה ךסו ,העיצמה ידי לע העצהה לוטיב וא םויס דעומל םאתהב הנתשמ
 עורגל ילבמ תאזו ,דעומ ותואל דע םיעצומה ךרעה תוריינ תנמזה דעב ורבטצהש
 .ןיד לכ חוכמ תורחא תופוקת וא/ו םידעסמ

 יפכו ותעד לוקיש יפל ,םיעיקשמהמ תופסונ תולמע תובגל יאשר היהי העצהה זכר .7.18.6
 .)"זכרה תלמע"( שומישה יאנתב עבקיש

 – יונישה ןונגנמו העצהה יונישל תויורשפא .8

  – ל"נה םיטרפהמ דחא לכב העצהה לש יוניש היהי "יתוהמ טרפ יוניש" הז ףיעס יכרוצל .8.1

 ;םריחמ תעיבקל הטישה וא םיעצומה ךרעה תוריינ ריחמו תומכ .8.1.1

 ;הרומתה דועיי .8.1.2

 ;הקידבה ח"וד .8.1.3

 ;הב תועקשה רואיתו העיצמב ןוהה הנבמו תולעבה הנבמ .8.1.4

 רחא םדא םע וא הב הרשמ אשונ ,הטילשה לעב םע העיצמה לש תורשקתה .8.1.5
 ותרדגהכ ישיא ןיינע הב שי העיצמה הרבחב הרשמ אשונל וא הטילשה לעבלש
 ;תורבחה קוחב

 תוריינ ילעב רוביצל תונגה תונקהל הרטמב המצע לע הלטנ העיצמהש תולבגמ .8.1.6
 ;הב ךרעה

 ;)ליבומ עיקשמ ףתתשמ העצהבו לככ( ליבומה עיקשמה ןיינעל םיטרפ .8.1.7

 ;העצהה זכר ןיינעל םיטרפ .8.1.8

 ,השגהה תפוקת םות ינפלו המוסרפ רחאל ,העצהה יטרפמ טרפ תונשל העיצמה השקיב .8.2
 .ןייפמקה ףד תרגסמב יונישה יטרפ תא העיצמה םסרפת



 ,ןיינעו רבד לוכל ,ףקותב היהיו יונישה לוחי ,יתוהמ טרפ יוניש וניא רשא יוניש לש הרקמב .8.3
 ףדב יונישה םוסריפ דעוממ לחה ,העקשה עוציבל ומשרנ רשא םינימזמל סחיב תוברל
 .ןייפמקה

 :ןלהל( ןיינעו רבד לכל השדח העצהכ יונישה תא וארי ,העצהב יתוהמ טרפ יוניש לש הרקמב .8.4
 עוציבל ומשרנ רשא םינימזמה ןיבמ דחא לכ לש רושיא בייחת רשא ,)"השדח העצה"
 .םתעקשהל סחיב ,השדחה העצהה דעומל רבוע העקשה

 העקשה עוציבל ומשרנ רשא םינימזמה ןיבמ דחא לכ ושקבתי ,השדחה העצהה םוסריפ םע
 םאתהב העקשהה עוציבל םתמכסה תא בתכב ררשאל השדחה העצהה דעומל רבוע
 .השדחה העצהל

 ןמזה קרפ ךותב רומאכ העקשהה עוציבל ותמכסה תא בתכב ררשיא אל רשא עיקשמ
 ןימזמכ ןיינעו רבד לכל בשחי ,השדחה העצהה תרגסמב םסרופיו העיצמה ידי לע עבקיש
 5.1.1 ףיעס תוארוה המאתהב ולוחיו ,העצהה תרגסמב העקשה עוציבב דוע ןיינועמ וניאש
  .תונמאנה ןובשחב ודי לע ודקפוה רשא םיפסכה תבשהל עגונב ליעל

 ןימזמה תורהצה .9

 :ןמקלדכ ,בייחתמו ריהצמ ןימזמה

 עוציבל ,דוסיי יכמסמ וא הזוח ,ןיד חוכמ תוברל ,יהשלכ העינמ וא הלבגה ,רוסיא לכ םייק אל .9.1
 ויתויובייחתה עוציבב וא הז העצה בתכל ותמכסהב ןיאו ,הז העצה בתכ יפ לע ויתויובייחתה
 תושר וא יטופיש ןיעמ ףוג ,טפשמה תיב לש הארוה וא היחנה ,וצ ,ןיד לש הרפה םושמ ויפ לע
 .םהל דצ אוהש םהשלכ םירחא תובייחתה וא םכסה ,יהשלכ תילהנמ

 .הז םכסהל םאתהב העקשהה תא עצבל תיפסכהו תיסנניפה תלוכיה אולמ תא ול שי .9.2

 ותעקשה םוכסל עגונב תונקתל םאתהב וילע תולחה העקשהה ימוכס תולבגמל עדומ אוה .9.3
 .העקשהה ימוכס תולבגמל ףופכבו םאתהב היהת ודי לע עקשות רשא עיקשמה תרומת יכו

 ךכל ףופכב אהת דיגאת וניהש ןימזמ ידי לע עקשות רשא עיקשמה תרומת יכ רהבומ ,ןכ ומכ
 לש תועצה המכב וא תחא העצהב ,דיגאת אוהש עיקשממ לבקתיש יברמה הרומתה םוכסש
 לוכיש יברמה הרומתה םוכסמ רזגנ ,םיבקוע םישדוח 12 לש הפוקת ךשמב תועיצמ תורבח
 ילעבמ דחא ףאש ךכ ,םהיתוקזחא ירועישב בשחתהב ,וב תוינמה ילעבמ דחא לכמ לבקתהל
 .תונקתב עובקה יפל דדוב עיקשמכ וילע תולחה העקשהה תולבגממ גורחי אל תוינמה

 רומאכ ותובייחתהבו ותרהצהבו הדימע יא יכ רשאמו ריהצמ ןימזמה יכ ,רהבוי קפס רסה ןעמל
 ןימזמה תנמזה תא ןיטולחל לטבל ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תוכזה תא העיצמל הנקת
 .)ןימזמה לע תולחה העקשהה ימוכס תולבגמ הבוגל דע קרו ךא( יקלח ןפואב הלבקל וא

 הז העצה בתכ יפ-לע העקשהה לש התמאתה תא ןיבהלו ןוחבל תלוכיהו ןויסנה תא ול שי .9.4
 עיקשמה ,טרפב .הז העצה בתכ יפ-לע העקשהה עוציבב םיכורכה םינוכיסה תאו ,ויכרצל
 התוליעפ לש םיינושארה םיבלשב תאצמנ העיצמה הרבחהש ול עודי יכ הזב רשאמו ריהצמ
 עיקשמה .הדבאי ףא ילואו ותעקשה ןיגב רזחה לבקי אל עיקשמהש יוכיס םייק יכו ,תיקסעה
 המיאתמ התוא אצמ ,ויחפסנ לכו הז העצה בתכ יפל העקשהה תא ןחב יכ רשאמו ריהצמ
 ,הרבחה דגנכ השירד וא/ו הנעט וא/ו העיבת לכ לע הזב רתוומ אוהו ,היאנת לכ יפ-לע ויכרצל
 .םמעטמ ימ וא הב הרשמ יאשונ ,היתוינמ ילעב

 לכ אלל ,)"as is"(  ןהש יפכ ןבצמב ,תוליגרה תוינמה תא שכור אוה יכ םיכסמ אוהו ול עודי .9.5
 ןבצמ וא/ו ןייווש וא/ו תוליגרה תוינמה םע רשקב ,גוסו ןימ לכמ ,תובייחתה וא/ו החטבה ,גצמ
 וא/ו יקסעה ,ילועפתה הבצמ וא/ו העיצמה לש הייווש וא/ו הרבחה תוליעפ וא/ו הרבחה וא/ו

 .ליעל טרופמכ שרופמב ונתינש םיגצמה טעמל ,םהב רושקה רחא רבד לכ וא/ו יטפשמה



 דימעה םרט תאזו ,רתאב שומישה יאנתלו הז העצה בתכ תוארוהל ותמכסה ןתנו ארק אוה .9.6
 .תונמאנה ןובשחל רומאכ םיפסכה תא ריבעה םרטבו ,עיקשמה תרומת תא הרבחה תבוטל
 ורושיא תא הווהמ תונמאנה ןובשחל ,ןימזמה ידי לע עיקשמה תרומת יפסכ תרבעה םצע
 ןימזמה תורהצה תוברל ,ויתוארוהו ויאנת לכ לע ,וידי לע הז העצה בתכ לוביקו ותמכסהו

 העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לע רתוומ אוהו ,ןיינעו רבד לכל ,הז 9 ףיעסב טרופמכ
 .רומאל רשקב

 הייפכ לכ אללו ישפוחהו בוטה ונוצרמ תישענ ,העיצמה תבוטל ,עיקשמה תרומת תדמעה .9.7
 .םיישילש םידדצ וא/ו הרבחה םעטמ

 לוקיש יפ לע העצבתה סויגה ןייפמק תרגסמב הרבחה תבוטל םיפסכ דימעהל ותטלחה .9.8
 לע ךמתסהש ילבמו האלמה ותוירחאבו יאמצע ןפואב עציבש תוקידב רחאל ,ידעלבה ותעד
 .העצהה זכר דצמ וא/ו ןמאנה דצמ יהשלכ תובייחתה וא/ו החטבה וא/ו גצמ

 הרהצה וא גצמ לע ךמתסה אלו לביק אל אוה ,ליעל טרופמכ שרופמב ונתינש םיגצמה דבלמ .9.9
  .םהשלכ םירחא

 תיזחת לע וא/ו דיתע ינפ םיפוצ החטבה וא/ו גצמ וא/ו עדימ ,לע ךמתסה אלו ,לביק אל אוה .9.10
 וא/ו הרבחה תוליעפ לש החלצה ייוכיס יבגל והשלכ גצמ וא/ו החטבה וא/ו הכרעה וא/ו
 .םירחא ןיינע וא אשונ לכ יבגל וא/ו רצייל אל וא היושע וז תוליעפש תוסנכה וא/ו םיחוור

 ותעקשהב תוכורכה סמה תוכלשה תא לוקשל וילע ,העקשה תוטלחהב לבוקמכ יכ ול עודי .9.11
 ינפל וילע ולוחיש סמה תואצותל רשקב יעוצקמ ץועיי תלבקל תונפלו םיעצומה ךרעה תוריינב
 .םיעצומה ךרעה תוריינ לש הריכמו הקזחה ,השיכר ןיגב ,תוידוחייה ויתוביסנ

 

 

  תופרטצה תוכז .10

 ימ וא/ו )הז העצה בתכל םאתהבו תרגסמב הרבחב עיקשה רשא( ליבומ עיקשמ שקבי וב הרקמב
 -ו "רכומה" :המאתהב( תוליגרה ויתוינמ תא רוכמל ,העצהה דעומב העיצמב ןיינע לעב וניהש
 העיצמב םיפסכ ועיקשה רשא םיעיקשמה ןיבמ דחא לכל הנקות ,)"תוינמה תריכמ תקסע"
 םיווש םיאנתבו הרומתב ,תוינמה תריכמ תקסעל תופרטצה תוכז הז העצה בתכל םאתהבו תרגסמב
 :ןלהל םיטרופמה םיאנתל םאתהב ,רכומה ידי לע תוליגרה תוינמה תורכמנ םהבש םיאנתל

 רוסמי ,תוינמה תריכמ תקסע לע והשלכ ישילש דצ םע המכסהל עיגה רכומה וב הרקמ לכב .10.1
 םיאנתה תא רכומה טרפי הב ,העיצמל )"העדוהה" :הז ףיעסב( בתכב העדוה רכומה
 יאנת ןכו )"שכורה" :הז ףיעסב( שכורה תוהז ,תוברל ,תוינמה תריכמ תקסע לש םייטנוולרה
 .)'וכו תומכ ,ריחמ( תוינמה תריכמ תקסע

 ללכל העדוה ,סויגה תמרופטלפ תועצמאב ,העיצמה םסרפת ,רומאכ העדוהה תלבק םע .10.2
 :הז ףיעסב( הז העצה בתכל םאתהבו תרגסמב םיפסכ הב ועיקשה רשא םיעיקשמה
 םיעצינה תוכז תא ןכו תוינמה תריכמ תקסע יאנת תא העיצמה טרפת הב ,)"םיעצינה"
 .)"תופרטצהה תנמזה" :הז ףיעסב( תוינמה תריכמ תקסעל ףרטצהל

 דעוממ םימי )7( העבש ךות ,רכומלו הרבחל בתכב עידוהל יאשר היהי םיעצינה ןיבמ דחא לכ .10.3
 תקסעל ףרטצהל ונוצרב םא )"תופרטצהה תפוקת" :הז ףיעסב( תופרטצהה תנמזה םוסרפ
 לכ ,רוכמלו ,תופרטצהה תנמזה יפ לע )"תופרטצהה תעדוה" :הז ףיעסב( תוינמה תריכמ
 אל ודי לע ורכמיש תוינמה רועישש דבלבו ,וידיב תוקזחומה תוליגרה תוינמה ךותמ קלח וא
 רועיש יפל ,)העדוהב טרופמכ( הריכמל תועצומה תוינמה ללכמ יסחיה וקלח לע הלעי

 .דעומ ותואב העיצמה לש תוליגרה תוינמב עצינה לש ויתוקזחא



 ,עצבתת ןכא םא ,תוינמה תריכמ תקסעל תופרטצה תעדוה ןתנש דצה ףוריצל םורגי רכומה .10.4
 םיהז םיאנתבו תיסחי ההז הרומתב ,תופרטצהה תעדוהב בקננש תוינמה רפסמל םאתהב
 .העדוהבש םיאנתה תמועל םיתוחנ ויהי אלשו רכומה לבקיש הלאל

 ,רכומה ידי לע הריכמל ועצוהש תוליגרה תוינמל רבעמ תוליגר תוינמ תונקל שכורה ברס .10.5
 ,הריכמל ועצוהש תוליגרה תוינמה לש תומכב תוליגר תוינמ שכורל עצינהו רכומה ורכמי

 וקלח דע תוליגר תוינמ רוכמל לכוי עצינה ,שכורל תורכמנה תוליגרה תוינמה ךס ךותמ רשאכ
 תוליגרה תוינמה ךס ןיב שרפהה תא רוכמל לכוי רכומהו תורכמנה תוינמב עצינה לש יסחיה
  .עצינה ידי לע תורכמנ רשא תוליגרה תוינמהו הריכמל תועצומה

  .תינתומ יתלבו תגיוסמ יתלב ,תרזוח יתלב היהת תופרטצהה תעדוה .10.6

 רומאכ תופרטצה תעדוה םיעצינה ןיבמ ימ ידי לע הנתינ אל תופרטצהה תפוקת םותל דע םא .10.7
 תא רוכמל יאשר רכומה היהי ,תינתומ וא תגיוסמ תופרטצה תעדוה הרסמנ םא וא ,ליעל
 ךותב רכומה ידי לע תויוכזה תריכמ העצוב אל  .העדוהב םיטרופמה םיאנתב שכורל תוינמה

 ףרטצהל ,הז 10 ףיעס תוארוהל םאתהב ,םיעיקשמל עיצהלו בושל רכומה לע היהי ,םימי 90
 .ןתריכמל יאנתכ ,תוליגרה תוינמה לש הריכמל

 ןיינעל הקסעכ ,)"רתומ רבענ"( רכומה תטילשב דיגאתל וא החפשמ ןבל הריכמ וארי אל .10.8
 תטרופמכ תופרטצהה תוכז םיעיקשמל הנקות ,רומאכ החפשמ ןבל הריכמ העצוב ;הז ףיעס
 .תויוכזה תא שכרש החפשמה ןב יבגל ,ליעל

 עדימו םיחוויד .11

 .ןידה תוארוהל םאתהב ,היתוינמ ילעב ללכ לש םשרמ להנת הרבחה .11.1

 ילעב םשרמב ומושיר רבדב רושיא ןמאנהמ לבקל ,ותשקב יפ לע ,יאכז היהי עיקשמ לכ .11.2
 .ויתוקזחא רועישל עגונב ןכו תוינמה

 :ןלהל טרופמכ עדימ ,העצהה זכר תועצמאב ,םיעיקשמל ריבעת העיצמה .11.3

 ,תורבחה קוחב ותרדגהכ חוודמ דיגאת הניאש תיטרפ הרבח הבח ובש עדימ לכ .11.3.1
  .תורבחה םשרל חווידב

 העצה בתכ תרגסמב םיעיקשמל רוסמל הבייחתה העיצמהש חווידו עדימ לכ .11.3.2
  ;הז

  ;העיצמה לש הרשמה יאשונו הטילשה ילעב לש תוקזחהב יוניש לכ .11.3.3

  ;העיצמה לש היקסעב יתוהמ יוניש לכ .11.3.4

 ףיעסב טרופמכ עדימהו םיחווידה תא םיעיקשמל ריבעהל תבייוחמ היהת אל העיצמה .11.4
 :הלאמ דחא םייקתהב ,ליעל 11.3

 ;חוודמ דיגאת תויהל הכפה העיצמה .11.4.1

 תעצהל ותוהמב המודה ךילה תרגסמב ושכרנ העיצמה לש ךרעה תוריינ ללכ .11.4.2
 ;םאולמב וערפנ העיצמה לש בוחה תורגיאש וא האלמ שכר

 רפסמ יכ הלוע הריפסהמו ךרעה תוריינ יקיזחמ לש הריפס העציב העיצמה .11.4.3
 ונמיי ,םיקיזחמה רפסמ ןיינעל ;השימחו םישולש לע הלוע וניא רומאכ םיקיזחמה
 ;םירחא ךרע תוריינ ושכרש ימו ,תוינמ םהש ךרע תוריינ ושכרש ימ דרפנב



 .ןיד יפל הקרופ העיצמה .11.4.4

 חוכ יופיי  .12

 וניאשו רזוח יתלב ןפואב ןימזמ לכ הזב הפיימ הז העצה ךמסמ יפ לע העקשהה עוציבב .12.1
 ,רוביצל הרבחה תוינמ תקפנה דע )םיישילש םידדצ תויוכז לע עיפשמ ותויהב( לוטיבל ןתינ
 עיקשמה תוינמ לכ ןיגב ,ןימזמה לש ומוקמבו ומשב לועפל ,הרבחה ל"כנמ לש וחוכ תא
 :ןמקלדכ ,דבלב

 ןונקת פ"ע הרבחה לש תוינמה ילעבל םיחלשנה םיוולנ םיכמסמו תונמזה לבקל .12.1.1
 לש תוינמה ילעב תופיסא סוניכל תוברל ,ןידה וא רחא םכסה לכ ,הרבחה
 הפיסא לכו ,דיתעב םייקתיש לככ רחא גוס לכ וא תודחוימו תויתנש( הרבחה
 ףתתשהל ,רומאכ תופיסא סוניכ ךרוצל שארמ העדוה לע רתוול ,)ןהלש תיחדנ
 ,ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב ןהב עיבצהלו רומאכ תוינמ ילעב תופיסאב
 תוינמ ילעב תפיסא לכב םיחכונה תוינמה ילעב רתי לש העבצהה סחיל םאתהב
 .רומאכ

 ילעב לש בתכב הטלחה וא תוינמה ילעב תאמ השורדה המכסה לכ לע םותחל .12.1.2
 .הרבחה לש תוינמ ילעב תפיסא לש הסוניכ םוקמב תוינמ

 תוכז ,הרבחה לש ךרע תוריינ לש תוידיתע תואצקהל תופרטצהה תוכז לע רתוול .12.1.3
 לש רחא תוינמ לעב ידי לע הרבחה לש ךרע תוריינ תריכמב הנושאר בוריס
 לש רחא תוינמ לעב ידי לע הרבחה תוינמ תריכמל תופרטצהה תוכז ,הרבחה
 הלבגמ וא וטוו תוכז לכ לעו ,)תונקתה חכמ תופרטצה תוכז טעמל( הרבחה
 םכסה ,הרבחה ןונקת חכמ הרבחב תוינמ לעבכ ןימזמה תוכזל תדמועה תרחא
 .ןידה וא רחא

 וא ותמכסה תא שרודה ןינע לכל הרבחב תוינמ לעבכ ןימזמה לש המכסה ןתמ .12.1.4
  .ןידה וא רחא םכסה ,הרבחה ןונקת יפ לע ורושיא

 רסוח ,תומ םע תוברל ,רומאכ ,רוביצל הרבחה תוינמ תקפנה דע ופקותב דומעי הז חכ יופי
 לע ןמאנ וא םיסכנ סנוכ יונימ ,ויתובוח רדסה ,קוריפ ,תיסיפה וא תילאטנמה ותורישכ
 חכ יופיב קיזחמ ,וספורטופא ,וישרוי תא בייחי אוהו ןימזמה לש לגר תטישפ וא ויסכנ
 .ליעל טרופמכ ,ןימזמה לש רחא ךילהב וא לגר תטישפב ןמאנ ,םיחמנ ,ךשמתמ

 יוסימ .13

 .הז העצה בתכ חוכמ וילע תולחה סמה תויובח אולמב אשיי םידדצהמ דחא לכ .13.1

 םע רשקב ןימזמל ץועי לכ םיקפסמ םניא העצהה זכר וא/ו ןמאנה וא/ו העיצמה יכ רהבומ .13.2
 ותוירחא לעו ומצעב ,ןוחבל םיארחא םינימזמהמ דחא לכו הוולהו וילע סמה תויובח
 .ולש סמה תויובח תא ,האלמה

 הב תובחה רשא סמ תובח םולשתל סמה תויושר דצמ השירד ןמאנה ידיב לבקתתו לככ .13.3
 םוכס תא םלשל ,)בייח אל ךא( יאשר ןמאנה היהי ,םיעיקשמהמ ימ וא/ו העיצמה לע הלח
 םיעיגמה םיפסכהמ םולשתה םוכס תא זזקלו תונמאנה ןובשחבש םיפסכה ךותמ תובחה
 .דצ ותואל

 תויללכ תוארוה .14

 לע העיצמה ידי לע ועוציבו ,ויחפסנ לכ לע ,הז העצה בתכ תא רשיא העיצמה ןוירוטקריד .14.1
  םה ,ול םיוולנה םיכמסמהו הז העצה בתכ לע העיצמה םשב םימתוחה .ויתוארוהו ויאנת יפ




