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  תיאור עסקי החברה - 1פרק  .1

  

  פעילות החברה והתפתחות עסקיה .1.1

זה תינתן למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בדוח אלא אם נאמר אחרת, 

  בצידם:

 ARM -Cתמונות מושתתות קרינת רנטגן ממערכות   -  "הדמיה פלורוסקופית"

בחדרי ניתוח. נקרא גם שיקוף. בשימוש נרחב בחדרי 

  .ניתוח אורטופדיים

מוצרי ניווט "  

)Navigation("  

שם כולל של מערכות שמראות מיקום כלים ניתוחיים   -

  בזמן אמת ביחס למיקום המטופל ע"ג מחשב.

נשאר  בד"כ .מוצר רפואי שמוחדר לגוף האדם בניתוח  -  "מישתל"  

  .אחר הניתוחבגוף החולה ל

  
מערכת הדמיה דו מימדית הנמצאת לרוב בחדרי ניתוח.   -  "C-Arm מערכת"

  המערכת מאפשרת הדמיה דו מימדית בזמן אמת.

פי רוב -ניתוחים מונחי וידאו שמצולם בתוך הגוף, על  -  "ניתוחים אנדוסקופיים"  

  .בצורה זעיר פולשנית

ניתוחים בפולשנות "  

  "מזערית

ם שמקטינים את מידת הפגיעה ברקמות הגוף, ניתוחי  -

הרכות כגון העור, השרירים ומעטפות רקמות בבעיקר 

ם, מקצרים את ומיהגוף ובכך מקטינים את מידת הד

משך ההחלמה ומצמצמים את שכיחות הזיהומים. 

ניתוחים בהם החתך שמתבצע לצורך השלמת הפעולה 

  .ס"מ 4-הכירורגית בד"כ קטן מ

ור עצמות ניתוחי מסמ"  

  "ארוכות

רך ללשד עצמות הגפיים אניתוחים בהם מוחדר שתל מו  -

  .ע"מ לקבע שברים

ניתוחים בהם מנתחים מספר רב של חוליות לאורך עמוד   -  "ניתוחים מרובי חוליות"  

  השידרה. 

  -ניתוחים פתוחים "  

)Open Surgery("  

 4-ניתוחים בהם יש צורך בביצוע חתך ופתיחה של מעל ל  -

  .ס"מ לצורך ביצוע הניתוח וטיפול במושא הניתוח

 –ניתוחים בהם האזור המטופל הוא אזור הגב הצווארי   -  "ניתוחים צוואריים"  

התחום שמחבר בין בסיס הגולגולת (עצם נאטלס) לבין 

החוליה הראשונה שמחוברת לצלעות. עמוד השדרה 

 לשלושה אזורים עיקריים, גב תחתון, איזור גב מחולק

  .טורקאלי (אמצעי) ואיזור צווארי (איזור עליון)

  
ים שנועדו לטפל במחלת העקמת ועיוותים מולדים חניתו  -  "Deformities ניתוחי"

  .אחרים
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 -ו Vertebroplastyניתוחי "

Kyphoplasty"  

שיטות טיפול לשיקום חוליות שקרסו ושברים   -

או בלי אוסטאופורוטיים תוך שימוש בדבק ביולוגי, עם 

  בלון.

  
כאשר  ה,עמוד השדרמחלה שמתבטאת בעיוות ב  -  ")Scoliosis( עקמת"

אותו סוטות לצד ביחס לקו  המרכיבות חוליותה

ומעלה. עיוות זה יכול  מעלות 10האמצע, בזווית של 

תאימּות בגובה של צמד -להתבטא למשל באי

  .מותנייםאו ה כתפייםה

  
גישה ניתוחית פרי פיתוח החברה שנועדה לקבע חוליות   -  "GO-LIF -פרוצדורת ה"

  .שבעומד השדרה בגישה חדשנית וזעיר פולשנית

  
חיבור של מספר עצמות ומניעת תנועה יחסית מהותית   -  ")Fixation( - קיבוע"

  .וגי בין החוליותאיחוי ביולעל מנת לאפשר הן יבינ

  - קיבוע דינאמי"  

(Dynamic Stabilization)"  

  גישה לקיבוע שמאפשר תנועתיות בין החוליות.  -

רובוטיקה מונחית "  

  "ההדמיה

הכוונה וניווט של כלים כירורגים בדיוק גבוה ובפולשנות   -

  מזערית.

ריחת סידן והחלשות שברים בגוף החוליה הנובעים מב  - "שברים אוסטאופורוטיים"  

  מבנה העצם.

סוגי ברגים ומחברים שונים שנעשה בהם שימוש לצורך   -  "שתלי קיבוע"  

חיבור בין עצמות בעמוד השדרה לצורך יצירת איחוי 

  ביולוגי בין הרקמות הדורשות קיבוע ואיחוי.

  
  .מחלת העקמת ועיוותים מולדים אחרים בעמוד השדרה  -  "Deformity-תחום ה"

  
"C-OnSite" / "C-

Insight" 

 טכנולוגית הדמיית תלת מימד שפותחה בחברה.  -

-C-אפליקציה אשר מבוססת בחלקה על טכנולוגיית ה

Insight ומשולבת במערכות ה-Renaissance .

ממדית של מיקום - מאפשרת הדמיה תלת האפליקציה

שתלים במהלך ניתוחי עמוד שדרה, ומשלבת את 

הדמיה קדם ניתוחיים לצורך ההדמיה הזו עם נתוני 

  יצירת תמונה באיכות ותועלת קלינית מירבית.

  
"CT" -  רי וצורך -מכשיר דימות המשתמש בטכנולוגיית אקס

  .יצירת דימות תלת מימדי (טומוגרפיה ממוחשבת)
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"(DBS) - Deep Brain 

Stimulation Surgery" 

דת שיטה טיפולית חדשנית בכירורגיה של המוח המיוע  -

מחלות ובכללן פרקינסון והפרעות אחרות.  ןלטפל במגוו

במהלך הפרוצדורה הניתוחית מוחדר קוצב חשמלי אל 

  המוח שמשפיע על הרקמה במוח שמשפיעה על המחלה.

  
"Emerald" -  שם של שתלים שהחברה פיתחה.  

  
"Motion Preservation" -   גישה טיפולית שנועדה לשמר תנועתיות של עמוד

  שדרה.ה

  
"Neuromonitoring" -   אלקטרו פיזיולוגים אותותשיטה לאיכון וניטור של.  

  
"Renaissance  " מערכת המבוססת על טכנולוגיית רובוטיקה זעירה   - 

ומיועדת לסייע בניתוחים לעמוד השדרה בהיותה 

מאפשרת ביצוע ניתוחים מסוג זה בפולשנות מזערית 

)Minimal Invasiveתת שיעור הקרינה ) תוך הפח

למנותח ולצוות חדר הניתוח וכן מאפשרת להפוך 

  ניתוחים מורכבים לפשוטים יותר.

  
"SpineAssist" -  הדור הקודם של מערכת ה-Renaissance.  

  

  כללי 1.1.1

, כחברה פרטית לפי חוק 2000בספטמבר,  12החברה התאגדה בישראל ביום 

מ. בחודש יולי "ור רובוטיקה בע), בשם מז"חוק החברות"( 1999-ט"החברות, תשנ

 2010מ, ובשנת "שינתה החברה את שמה למזור טכנולוגיות ניתוחיות בע 2003

שינתה החברה את שמה שוב לשמה הנוכחי. ניירות הערך של החברה נרשמו 

  .2007בחודש אוגוסט  ")הבורסהאביב בע"מ ("- למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

  

מה חברת בת בבעלות מלאה במדינת דלאוור הקיהחברה  2004בחודש אוגוסט 

 Mazor Surgical(לשעבר .Mazor Robotics Incבארצות הברית הנקראת 

Technologies Inc.") (הקבוצה" ויחד עם החברה: "החברה הבת .("  

  

 3.10.1מפעל החברה ממוקם באזור התעשייה בקיסריה (לפרטים ראו סעיף 

  להלן).
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 תרשים מבנה החזקות 1.1.2

  :דוחהשים מבנה ההחזקות של החברה, נכון למועד להלן תר 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  תחום פעילות החברה .1.2

החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מכשירים רפואיים חדשניים לתמיכה  הדוחלמועד 

  בפרוצדורות כירורגיות בתחום האורתופדיה והנוירוכירורגיה. 

  

הנקרא גם  Image Guided Surgeryהחברה פועלת בתחום הרובוטיקה מונחית ההדמיה (

Computer Assisted Surgery שעיקרה הכוונה וניווט של כלים כירורגים בדיוק גבוה (

  ובפולשנות מזערית. 

  

פיתחה מהווה פלטפורמה להנחיה מדויקת של כלי ניתוח באמצעים החברה הטכנולוגיה ש

ברה מהווה ידי הח-שונים, ובכללם אמצעי תכנה ורובוט זעיר. הטכנולוגיה שפותחה על

בסיס למגוון אפשרי של מערכות ומכשירים המיועדים להנחות את המנתח אל המיקום 

  המדויק ולאפשר ביצוע מדויק של הניתוח.

  

(הדור החדש  Renaissance-הקבוצה מפתחת ומשווקת את מערכת ה הדוחלמועד 

זעירה ): מערכת המבוססת על טכנולוגיית רובוטיקה SpineAssist-והמתקדם של רובוט ה

ומיועדת לסייע בניתוחים לעמוד השדרה בהיותה מאפשרת ביצוע ניתוחים מסוג זה 

) תוך הפחתת שיעור הקרינה למנותח ולצוות חדר Minimal Invasiveבפולשנות מזערית (

-ה"- " וSpineAssist-ההניתוח וכן מאפשרת להפוך ניתוחים מורכבים לפשוטים יותר ("

Renaissanceל, החברה שוקדת על הרחבת סל מוצריה והיא עוסקת ", בהתאמה). במקבי

  . Renaissance-בפיתוח אפליקציות נוספות למערכת ה

  

לניתוחי מוח, לאפליקציות  Renaissance-החברה עוסקת בהמשך פיתוח פלטפורמת ה

שהיא  C-Insight-כירורגיות נוספות בתחום עמוד השידרה וכן שילוב טכנולוגית ה

  . C-OnSite ") שתקראC-Insight-המימד שפותחה בחברה ("טכנולוגית הדמית תלת 
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 2012עד  2011השקעות בהון החברה ועסקאות מהותיות במניותיה בשנים  .1.3

  

 הקצאה פרטית של מניות ואופציות לא סחירות במסגרת הקצאה פרטית מהותית 1.3.1

החברה הקצתה להפניקס חברה לביטוח בע"מ (עבורה ועבור  8.3.2011ביום 

מניות רגילות של החברה וסך  2,000,000מקבוצת הפניקס) סך של  חברות אחרות

מניות רגילות של  800,000-אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל 800,000של 

ש"ח  7.6של אפקטיבי אלפי ש"ח המשקף מחיר  19,000החברה, בתמורה לסך של 

מניות  421,053) בע"מ 1993למניה. באותו מועד החברה הקצתה ללידר הנפקות (

מניות  168,421-אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל 168,421-רגילות ו

אפקטיבי אלפי ש"ח המשקף מחיר  4,000רגילות של החברה, בתמורה לסך של 

 ש"ח למניה. 7.6של 

  

ש"ח במזומן לכל מניית מימוש.  14מחיר מימוש של האופציות האמורות הינו 

, במלואם או בחלקם, בכל יום עסקים למשך כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש

. לפרטים 7.3.2016שתסתיים ביום  ןתקופה של חמש שנים ממועד הקצאת

 –(מס' אסמכתא  24.2.2011נוספים ראו דוח הצעה פרטית של החברה מיום 

2011-01-059856.( 

  

 התקשרות בהסכם השקעה בחברה 1.3.2

למה חתימת החברה על הוש, 9.8.2012החברה הודיעה כי ביום  12.8.2012ביום 

 ,Oracle Institutional Partners-. וOracle Partners, L.Pהסכם השקעה עם 

L.P שתיהן בניהול .Oracle Investment Managements Inc.  ומשקיעים

נוספים שאינם קשורים לחברה, ולמיטב ידיעת החברה אינם קשורים זה לזה 

ו בשלב ראשון סכום כולל של "), במסגרתו המשקיעים ישקיעהמשקיעים(יחד: "

מיליון דולר ארה"ב, ובשלב שני ובהתקיימות תנאים מסוימים כמפורט  7.5

, ובתמורה מיליון דולר ארה"ב 7.5בהסכם ההשקעה, סכום כולל נוסף של עד 

. נ.ע ח"ש 0.01 בנות רגילות מניות 7,053,529 יחד המשקיעים לכלל תקצה החברה

 סחירים לא אופציה כתביו, 1למניה ח"ש 4.25 של מחיר המשקף, החברה של א"כ

 בסכום החברה של א"כ. נ.ע ח"ש 0.01 בנות רגילות מניות 7,053,529 עד לרכישת

 מכל, הכל ובסך, המוקצות במניות השקיע משקיע שכל לסכום השווה

 שער לפי ב"ארה דולר מיליון 7.5 של כולל מימוש מחיר בגין מניות, המשקיעים

ראו דוח מידיי שהחברה פרסמה ביום  ,ים נוספיםלפרט .הקובע ההמרה

 14.8.2012) ודוח הצעה פרטית מיום 2012-01-207417 -(מס' אסמכתא  12.8.2012

(מס'  2.9.2012, כפי שתוקן בדוח מיידי מיום )2012-01-210027 –(מס' אסמכתא 

   .)2012-01-227304 –אסמכתא 

  

                                                 
 "). שער ההמרה הקובעדולר ארה"ב (" 1ש"ח לכל  3.9970לפי שער השקל מול דולר ארה"ב בסך של    1
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אשון של הסכם ההשקעה החברה הודיע על השלמת השלב הר 2.10.2012ביום 

את מלוא סכום  2012בספטמבר,  30וזאת לאחר שהמשקיעים העבירו עד ליום 

כנגד מיליון דולר ארה"ב לחשבונה של החברה  7.5ההשקעה בסך כולל של 

בנוסף, ובכפוף להתקיימותם של מניות רגילות כאמור.  7,053,529הקצאה של 

רת השלב השני של הסכם תנאים מסוימים המפורטים בהסכם ההשקעה, במסג

ההשקעה החברה תהא רשאית לחייב את המשקיעים להעביר לחברה סך נוסף 

מניות  7,053,529מיליון דולר ארה"ב נוספים כנגד הקצאת עד  7.5כולל של 

רגילות של החברה (שתנבענה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה המפורטים לעיל). 

 –(מס' אסמכתא  2.10.2012מיום  לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה

2012-01-246936.(  

  

עם פרסום תשקיף מדף ושחרור בהתאם לתנאי הסכם ההשקעה האמור, 

מניות רגילות  4,702,352-ביחס ל, 2012באוקטובר,  19מחסימה של החברה מיום 

ש"ח ע.נ. כ"א של החברה וביחס לכתבי אופציה הניתנים למימוש לעד  0.01בנות 

גופים  4-ש"ח ע.נ. כ"א של החברה שהוקצו ל 0.01ניות רגילות בנות מ 4,702,352

לתקנות  1מבין המשקיעים, שהינם "משקיעים מוסדיים" כהגדרת המונח בסעיף 

על מגבלות ההוסרו , 2007 –ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז 

 1968 –תשכ"ח  ג' לחוק ניירות ערך, 15החסימה הקבועות בסעיף מכירה חוזרת 

ג 15א עד 15ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים ובתקנות  ")חוק ניירות ערך("

  .2000 –לחוק), תש"ס 

 

 מימוש אופציות סחירות ולא סחירות למניות 1.3.3

מניות  30,000- אופציות לא סחירות מומשו ל 30,000של  תכוללכמות  2010בשנת 

 כמות 2011בשנת  ,ש"חי אלפ 273בתמורה לסך כולל של  רגילות של החברה

מניות רגילות של  18,800-אופציות לא סחירות מומשו ל 18,800של  תכולל

 5,578-) מומשו ל2(סדרה  יםכתבי אופציה סחיר 5,578של  כמות כוללתוהחברה 

ונכון  2012, ובשנת ש"חאלפי  192בתמורה לסך כולל של  מנית רגילות של החברה

מניות  3,850- אופציות לא סחירות מומשו ל 3,850של  תכולל כמות, הדוחלמועד 

  .ש"חאלפי  12בתמורה לסך כולל של  רגילות של החברה

  

 בעלי ענין 1.3.4

הקצאת המניות במסגרת ההצעה הפרטית כמפורט  בעקבות 10.3.2011ם יוב  ]א[

 Johnson & Johnson Development Corporationלעיל,  1.3.1בסעיף 

  חדלה מלהיות בעלת ענין בחברה.

בעקבות הקצאת המניות במסגרת  , לאחר תאריך הדוח,1.1.2013ביום   ]ב[

לעיל, הפניקס אחזקות בע"מ  1.3.1ההצעה הפרטית כמפורט בסעיף 

  להיות בעלות ענין בחברה. חדלוואקסלנס השקעות בע"מ, 
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  :להלן טבלה המסכמת את ההקצאות הפרטיות של ניירות הערך אשר בוצעו 1.3.5

  

סוג 

  הניצעים

מועד 

  ההקצאה

ייר סוג נ

הערך 

  שהוקצה

כמות 

ניירות 

הערך 

  שהוקצו

מספר 

  הניצעים

שווי   התמורה

החברה 

לאחר הכסף 

הנגזר 

מההקצאה 

(ככל 

  שרלוונטי)

תמורה 

  במזומן

תמורה 

  אחרת

 23,000,000  2  2,421,053  מניות  8.3.2011  משקיעים

  ש"ח

-  

  

 210- כ

אופציות לא   מיליון ש"ח

  סחירות

968,421  

  משקיעים

  

27.9.2012  

  

  7  7,053,529  מניות

  

מיליון  7.5

דולר 

  ארה"ב

  

-  

  

 168- כ

  מיליון ש"ח

  

אופציות לא 

  סחירות

7,053,529  

 

 חלוקת דיבידנד .1.4

, דוח זה. נכון למועד דוח זההחברה לא חילקה דיבידנד ממועד התאגדותה ועד למועד 

ן לחלוקה, כמשמעותו אין לחברה רווח הניתוהחברה לא אימצה מדיניות חלוקת דיבידנד 

 בחוק החברות. 

  



 11

  מידע אחר - 2פרק  .2

  

 (אלפי דולר ארה"ב) מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה .2.1

  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

31.12.2012  31.12.2011  31.12.2010  

  הכנסות
  3,973  5,904  12,175  מחיצוניים

  3,973  5,904  12,175  סך הכל

  עלויות

עלויות 

קבועות 

סות המיוח

לתחום 

  הפעילות 

9,288  7,095  5,084  

עלויות 

משתנות 

המיוחסות 

לתחום 

  הפעילות

7,097  6,475  4,185  

  9,269  13,570  16,385  סך הכל

הפסד 

מפעולות 

  רגילות

מיוחס 

לבעלים של 

החברה 

  האם

4,210  7,666  5,296  

  5,296  7,666  4,210  סך הכל

סך הנכסים המיוחסים 

  לתחום הפעילות
21,334  20,424  21,773  

סך ההתחייבויות 

המיוחסות לתחום 

  הפעילות

21,334  20,424  21,773  

  

 :התפתחויות מהותיות שחלו במהלך שלוש השנים האחרונות

במהלך שלוש השנים האחרונות החברה שוקדת על השלמת פיתוח מוצרי החברה וכן   ]א[

התמקדה  החברה 2012בפרט. בשנת  Renaissance-הצגה לשוק של מוצריה בכלל וה

), בהמשך הכניסה SpineAssist-(הדור החדש של רובוט ה Renaissance-בהשקת ה

לשוק האמריקאי, כניסה לשווקים חדשים באסיה וכן בהמשך מאמצי שיווק ומכירה 

לשוק האירופאי בכלל ולשוק הגרמני בפרט, כתוצאה מכך חל  Renaissance-של ה

  . בעיקר בשוק האמריקאי ובאסיהגידול בהכנסות 
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היו ממוקדות ב:  2012עד  2010הוצאות המחקר והפיתוח של החברה במשך השנים 

כמערכת  Renaissance-פיתוח פלטפורמת ה) 2; (SpineAssist-) המשך פיתוח ה1(

ושילובו  C-Insight-) פיתוח הSpineAssist) ;3ה את מוצר שהחליפה הרובוטית 

לסיוע בניתוחי  Renaissance-ר ה) פיתוח מוצ4(-ו ; Renaissance-במוצר הליבה, ה

   .מוח ולניתוחי עמוד שידרה

  

לפרטים נוספים אודות התפתחויות מהותיות בתוצאות הכספיות של החברה, ראו   ]ב[

 .2012בדצמבר,  31דוח הדירקטוריון של החברה ליום 

  

 הסביבה הכללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .2.2

 

 כלכליות- מגמות מקרו 2.2.1

החברה מתמקדת בפיתוח מוצרי מכשור רפואי. ההשקעה ברפואה  פעילותה של

במדינות בהן פועלת החברה והתקציבים המופנים לרכישת מכשור רפואי עלולים 

  להיות מושפעים לרעה בתקופות של האטה כלכלית.

  

 התפתחות בתחום הטיפול הרפואי (מכשור) 2.2.2

הן החברה פועלת הכנסה לשימוש של פרוצדורות חדשות לטיפול רפואי במדינות ב

עשוי להאיץ את הגברת הביקוש למוצר החברה. עם זאת, על אף החדירה 

וההטמעה הטובה של טכנולוגיות ניתוחיות מונחות הדמיה (שאינן מבוססות על 

כי בשטחים רפואיים ידוע טכנולוגיה רובוטית) בתחום הנוירוכירורגיה, לחברה 

. למיטב ידיעת החברה, אחרים מסתמנת חדירה איטית של טכנולוגיות אלה

הגורמים העיקריים לאיטיות חדירת מוצרים מסוג זה לשווקים הינם בין השאר: 

מורכבות תפעולית של הטכנולוגיות הקיימות, העדר החזר כספי מחברות הביטוח 

ביישומים אלה ותלות רבה של הטכנולוגיות הלא רובוטיות במיומנות המפעיל. 

ים התומכים באפקטיביות הקלינית והתועלת יש לציין, כי קיימים מחקרים רב

הרפואית המופקת משימוש יעיל ונכון בטכנולוגיות ניתוחים מונחי הדמיה, 

  .2לרבות ניתוחי עמוד שדרה, ניתוחי טראומה אורתופדיים, ניתוחי מוח ועוד

  

 פיתוח וייצור של מוצרים מתחרים 2.2.3

ל מוצרים פעילותה של החברה מושפעת מתחרות בתחום הפיתוח והשיווק ש

מתחרים בטכנולוגיות אחרות, לרבות טכנולוגיות לניתוחים מונחי הדמיה 

דוח וטכנולוגיות רובוטיות, וכן מערכות לניתוחים בפולשנות מזערית. נכון למועד 

, לא ידוע לחברה על מוצר המיועד לניתוח מונחה הדמיה בעמוד השדרה זה

                                                 
 ,Pedicle Screw Accuracy: A Meta-analysisציפי בתחום ניתוחי הגב, ראו למשללמקרה ספ   2

Kosmopoulos, Victor PhD; Schizas, Constantin MD, PD, FRCS Placement ")Meta Analysis .("
במאמר זה מצוין כי המכשירים לניתוחים מונחי הדמיה בעמוד השדרה אמנם הראו רמת דיוק גבוה יותר בכל 

  החזה הם לא סייעו בשיפור רמת הדיוק.באזור בית  אך חלקי עמוד השדרה ובחוליות
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ידי מרכזים רפואיים - לבאמצעות רובוט זעיר, אשר נעשה בו שימוש מסחרי ע

מוכרים. מאידך, ידוע על שימוש ברובוטים גדולים בתחומים רפואיים אחרים 

 Intuitiveבשםידי חברה בינלאומית גדולה - כדוגמת רובוט המיוצר ומשווק על

Surgical Inc.  והמיושם באפליקציות לרקמת רכות (בלוטת הערמונית, מערכת

 Mako Surgical Technologiesחברת  רובוט של המין הנקבית וניתוחי לב),

Inc,  לשימוש בניתוחי ברכיים, רובוט של חברתHansen Medical Inc.  לשימוש

בצינטורי לב, וכן ידוע קיומם של מכשירי ניווט שאינם מבוססי רובוט לתחום 

  ניתוחים בעמוד השדרה.

   

 ידי גופים רגולטוריים -מדיניות אישור מוצרי החברה על 2.2.4

החברה מושפעת ממדיניות הגופים הרגולטוריים, בנוגע לאישור פעילותה של 

מוצריה בשוקי היעד. סירוב לאשר הפצת מוצר או ביטול אישור קיים, יפגעו 

, החברה מחזיקה דוח זהבתוצאותיה העסקיות של החברה. נכון למועד 

  באישורים רגולטורים למוצרים כדלהלן:

(ארצות  FDA(ישראל),  את אישור אמ"ר הקיבל SpineAssist-מערכת ה  ]א[

 (אירופה) CEהברית), 

(ארצות  FDAאת אישור אמ"ר (ישראל),  הקיבל  -Renaissance מערכת ה  ]ב[

ואישור הרשויות אוסטרליה  ,קוריאה(קנדה)  HC, (אירופה) CEהברית), 

 . בטייוואן, המאפשר את שיווקן לצרכי ניתוחי עמוד שדרה

 .CEקיבלה אישור  GO-LIF -פרוצדורת ה  ]ג[

- (ארצות הברית), ו FDAקיבל את אישור ) C-Insight )C-OnSite-ר המוצ  ]ד[

CE  .(אירופה) 

, FDA-(לשעבר 'טופז') קיבלו את אישור ה Emeraldשתלי קיבוע מסוג   ]ה[

 .CE-הו(ארצות הברית) 

 ליישום בניתוחי מוח. CEקיבלה אישור  SpineAssist-מערכת ה  ]ו[

אישור הרשויות  , CE-, הFDA-ה קיבלה אישור Renaissance-מערכת ה  ]ז[

 ליישום בניתוחי מוח. HCואישור  האוסטרליב

לפרטים אודות הגופים הרגולטוריים הרלבנטיים והאישורים הנדרשים ראו סעיף 

 פיםורים הרגולטורים שבידי החברה ראו סעילפרטים אודות האיש .לדוח 3.20

  .הלןל[ב] 3.2.3- ו [ב]3.2.2[ז],  3.2.1

  

  יםתחרות על תקציבים של בתי חול 2.2.5

כחלק מהליך המכירה החברה מתמודדת על הקצאת תקציבים הוניים של בתי 

כנגד הוצאות הוניות שונות של בתי Renaissance -החולים לטובת מערכת ה

  בזמנים של האטה כלכלית יתכן שהתחרות על התקציבים תגבר. החולים.
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 ) של מבטחים רפואייםreimbursementמדיניות החזר הוצאות ( 2.2.6

יעת החברה, במרבית המדינות המפותחות, ובכללן ארה"ב וברוב למיטב יד

, דוח זהמדינות אירופה, שהן שווקי היעד העיקריים של החברה, נכון למועד 

קיימת מדיניות של החזר הוצאות חלקי או מלא עבור בדיקות או טיפולים 

ידי חברות -רפואיים. זכאות המבוטחים להחזר הוצאות נקבעת מזמן לזמן על

וח פרטיות וציבוריות, בהתאם לשיקולים שונים החורגים מתחום השפעתה ביט

של החברה. החברה עושה כמיטב יכולתה להתאים את מוצריה למדיניות החזר 

ההוצאות כאמור, ואף נקטה לשם כך במספר מהלכים בתחום המחקר, הפיתוח, 

  והשיווק שנועדו כולם לצורך התאמה זו. 

   

טיח החזר למבוטחים בגין שימוש במוצר החברה חוסר יכולת מצד החברה להב

ידם (למעט כמפורט בסעיף זה לעיל), או - במסגרת פוליסות הביטוח הנרכשות על

הבטחת החזר הוצאות כאמור בסכום נמוך מן הדרוש, עלולים לפגוע בהכנסות 

החברה ובתוצאותיה העסקיות. מאידך, החברה מעריכה כי אם תוכל להבטיח 

ם מספק בגין שימוש במוצריה (כך שיבטיח את כיסוי הוצאה החזר הוצאות בסכו

והגדלת הכנסות  הרפואית ללקוח הסופי וכן את רווחיותו של מבצע הבדיקה),

בית החולים עקב הכנסת הרובוט והיכולת של בית החולים לבדל את עצמו, יגדל 

ידה בשוקי היעד של החברה גם ללא -הביקוש למוצריה ולשירותים הניתנים על

דוח זה  דלמיטב ידיעת החברה, במוע .Renaissance-יפוי רפואי בגין השימוש בש

  אין קוד שיפוי ביטוחי בגין השימוש במערכת.

  

בדבר השינויים במדיניות ההחזר הביטוחי ויכולת החדירה של  הערכת החברה

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו  הכאמור לעיל, הינ Renaissance-מערכת ה

שבידי החברה נכון ונתונים מידע הערכות, רך, המתבסס על בחוק ניירות ע

כי יתממשו בפועל וזאת, בין היתר, מאחר אין וודאות אשר  ,דוח זהלמועד 

משינוי מדיניות החזר הוצאות של  להיות מושפעים שנתונים אלו עשויים

שאינם נוספים גורמים ו )הלןל[ה] 3.26.2מבטחים רפואיים (כמפורט בסעיף 

  .ברהבשליטת הח

  

 מימון טיפולים רפואיים 2.2.7

במדינות מפותחות, רוב האוכלוסייה מבוטחת בביטוחי בריאות ממשלתיים או 

פרטיים. להערכת החברה, המתבססת על השיפור המתמשך ברמת החיים 

והגידול במודעות הציבורית לניהול אורח חיים בריא בעולם המערבי, העומס על 

פועלת החברה עתיד לגדול בשנים מערכות הביטוח השונות במדינות בהן 

הקרובות, יחד עם הצורך ההולך וגובר בטכנולוגיות חדשות ובשירותים רפואיים 

חדשים. לאור זאת, החברה מעריכה כי בשנים הקרובות עשויה לגדול הדרישה 

לטכנולוגיות שמאפשרות להפחית את עלות האבחון, הטיפול וההחלמה (לרבות 



 15

ניתוחים בפולשנות מזערית, כדוגמת מוצרי החברה) ציוד הדמיה ומכשור רפואי ל

ושהינן איכותיות דיין. בפועל, יתכן והדרישה לחידושים טכנולוגיים תהיה קטנה 

או לא תתממש כלל, זאת בשל שינוים במדיניות מקרו כלכלית של הקצאת 

משאבים לרכישת טכנולוגיות רפואיות ו/או שינויים בתמהיל הקצאת המשאבים 

  פואיים, גורמים אשר אינם בשליטת החברה. בתחומים הר

  

 הבדבר השינויים בדרישה לטכנולוגיות חדשות כאמור לעיל, הינ הערכת החברה

המתבסס על מידע שבידי  מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך

  ., אשר אין וודאות שיתממש בפועלדוח זההחברה נכון למועד 

 

 מחקרים רפואיים 2.2.8

ם ופרסומים בדבר ניתוחים אורתופדיים בפולשנות מזערית ו/או מחקרים רפואיי

ניתוחים מונחי הדמיה וניתוחים בסיוע רובוטיקה עשויים להגדיל את היקף 

הדרישה למוצר החברה. החברה שוקדת על ביצוע מחקרים המוכיחים את הדיוק 

והיתרונות הקליניים בשימוש במוצריה, ובפרסומם של מחקרים אלה בכתבי עת 

  קצועיים.מ

  

 זהות ישראלית 2.2.9

מכירת מוצרי החברה במדינות שונות מחוץ לישראל, עשויה להיות מושפעת 

ממעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל. הזהות הישראלית משמשת במקרים 

מסוימים כמקדם מכירות (לאור ההכרה ביתרונות הטכנולוגיים הקיימים 

לולה להביא לביטול בישראל), ואילו במקרים אחרים מהווה חיסרון ואף ע

  עסקאות (כגון בנסיבות של "חרם ערבי" וכדומה).
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  תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות - 3פרק  .3

  

 מונחית הדמייה המידע כללי על תחום הרובוטיק .3.1

 

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 3.1.1

משווקת כיום לבתי חולים ומרכזים רפואיים לשימוש  Renaissance-מערכת ה

די מנתחים אורטופדים וכן נוירוכירורגים בניתוחי עמוד שדרה. תחום ניתוחי על י

עמוד השדרה מושתת על מנתחים מומחים בתחומי אורתופדיה, נוירוכירורגיה או 

טראומה. למיטב ידיעת החברה, בשנים האחרונות ניכר גידול משמעותי (בשיעור 

מות המנתחים ), בכמות הניתוחים בעמוד השדרה, בכ5%3-4%- שנתי של כ

ובאימוץ פתרונות טכנולוגיים חדשים בניתוחי עמוד שדרה. לפרטים נוספים 

  . הלןל  3.1.4אודות שוק ניתוחי עמוד השדרה ראו סעיף 

  

) הם open surgery, ניתוחים פתוחים (דוח זההחברה, נכון למועד למיטב ידיעת 

מקובלת  ,הדוח זהניתוחים השכיחים בכירורגיית עמוד שדרה. נכון למועד 

הינם  מכלל הניתוחים המתבצעים היום 13.2%4- ההערכה לפיה לכל היותר כ

. לידיעת החברה, חיתוך השרירים, כלי 5ניתוחים המתבצעים בפולשנות מזערית

הדם, וחשיפת הרקמות, כפי שאלו מתבצעים במהלך ניתוחים פתוחים, יוצר 

משך האשפוז,  פגיעה טראומטית למנותח, אשר משפיעה על תהליך ההחלמה,

סיכונים הקשורים בזיהומים שונים, ובכך מעלה את עלות אשפוז ואת מידת 

הכאב והסבל של המנותח ויכולתו לחזור לחיים סדירים. במהלך שני העשורים 

האחרונים, מוחלפים הליכים רפואיים מסוימים, שהתבצעו בעבר בשיטה של 

מפחית את הטראומה של ניתוח פתוח, בהליך המתבצע בפולשנות מזערית, דבר ה

הכאב והסבל  ,המנותח ולעתים גם את זמן האשפוז בבית החולים, עלות הניתוח

למנותח. ניתוחים בפולשנות מזערית החלו להיות נפוצים מאוד בסוגים מסוימים 

, הם עדיין נדירים בניתוחים בעלי דוח זהשל ניתוחים, אולם, נכון למועד 

כבים של עמוד שדרה או ניתוחים מרובי מורכבות רבה, ובפרט בניתוחים מור

חוליות. להערכת החברה, התפתחות המגמה של ניתוחים בפולשנות מזערית, ככל 

  שתמשיך, צפויה להיות בעלת השפעה חיובית על הביקוש למוצרי החברה.

  

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים החלים על תחום הפעילות 3.1.2

 םמכירתוים לקבלת אישור אמ"ר, מכירה ושיווק של מוצרי החברה בישראל כפופ

ברחבי העולם, כפופים לאישורים רגולטוריים שונים ולעמידה של  םושיווק

(מנהל התרופות והמזון האמריקני);  FDAהחברה בתקנים בינלאומיים, כגון: 

                                                 
3  Orthopedic Network News from  October 2011 
4  Hamilton Abstract, Spine. 2011;36(15):1218-1228. c 2011 Lippincott Williams & Wilkins 
5  MILLENNIUM RESEARCH GROUP, 2006, MIS SPINAL FUSION MARKET OVERVIEW, 

Exhibit.2-4: MIS Spinal Fusion Procedures, US, 2004–2010. 
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CE Mark  (תקן אירופאי למוצרים), וכן תקנים בינלאומיים נוספים במדינות

ת עמידת המוצרים בסטנדרטים ואת בטיחות שונות בעולם, שמטרתם להבטיח א

  .לדוח 3.20השימוש בהם. לפרטים נוספים ראו סעיף 

  

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 3.1.3

תחום פעילותה של החברה מאופיין בהוצאות כספיות ניכרות הדרושות לצרכי 

- מחקר ופיתוח, הוצאות שיווק ומכירות מהותיות, וכן בסיכונים הנוגעים לאי

הצלחת שכנוע המנתחים להסתייע במוצר החברה ולאישור הנהלות בית החולים 

ידי חברות הביטוח - , לאישור לשיפוי עלRenaissance-להשקיע במערכת ה

)reimbursement ולאישור רשויות התקינה. אף על פי כן, באופן קבוע מתבצעים (

הפעילות  ניסיונות להציג מוצרים חדשניים בתחום. להערכת החברה, היקף

בעולם המערבי בתחום הניתוחים בפולשנות מזערית בכלל ובתחום עמוד השידרה 

בפרט, עשוי לגדול בשנים הקרובות. הערכה זו של החברה מתבססת על שיעור 

הגידול השנתי בניתוחים בפולשנות מזערית, אשר עשוי להביא לגידול בהכנסות 

 Renaissance- ונה למוצר הפי הבנתה וניסי-החברה בטווח הארוך, מכיוון שעל

-תועלת רבה בניתוחים בפולשנות זעירה, כגון דיוק ובכך שמערכת ה

Renaissance בצע פרוצדורות מסוג זה, ותוך לכלי המאפשר לכירורגים  נהה

  הקטנת חשיפת צוות חדר הניתוח לקרינה. 

  

 הבדבר היקף הפעילות בעולם המערבי והגידול בהכנסות הינ הערכת החברה

שיעור הגידול צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס על מידע 

דוח שבידי החברה במועד נוסף מידע ועל השנתי בניתוחים בפולשנות מזערית 

  ., ואשר אין וודאות כי יתממש בפועלזה

  

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או השינויים במאפייני לקוחותיו 3.1.4

מוד השדרה ומספקת פתרון להנחיית כלים החברה פועלת בשוק ניתוחי ע

כירורגיים במהלך הניתוח על ידי שימוש בטכנולוגיה המאפשרת ניתוחים 

בפולשנות מזערית תוך שימור על רמת דיוק מירבית וכן שיפור הביצועים 

  כגון תיקון עקמת. deformity-בניתוחים מורכבים בתחום ה

  

ה בה התמקד שוק זה הייתה בעוד שבשנות התשעים למאה הקודמת הטכנולוגי

) של חלקים בעמוד השדרה כאמצעי להפחתת כאב, fixationטכנולוגיה לקיבוע (

הרי שהחל משנות האלפיים החלו לחפש פתרונות טכנולוגים המיועדים לשמר את 

), ובחלק מהמקרים לייצר קיבוע motion preservationהתנועה בעמוד השדרה (

. גישות כירורגיות אלו עושות שימוש בשתלים (Dynamic Stabilization)דינאמי 

שונים אך המשותף לכולן הוא חשיבות הדיוק בהחדרת המישתל לגוף, ובכך 

של החברה. יש לציין שבעוד ששוק  Renaissance -מתבטא יתרונה של מערכת ה
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גדל ומהווה חץ לכיוון העתיד, עדיין ניתוחי הקיבוע  motion preservation- ה

ויכולת החדרת הברגים לגב המטופל בדיוק גבוה ובמאמץ נמוך, שולטים בשוק 

  פתרון מהותי למנתחי הגב. המהוו

 

 שינויים טכנולוגים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות 3.1.5

התפתחויות בתחום הרובוטיקה הזעירה, בתחום ההדמיה למיטב ידיעת החברה, 

באופן מהותי על פיתוח  כמו גם התפתחויות בתחום המחשוב, עשויות להשפיע

-O-, למיטב ידיעת החברה, למעט מערכת הדוח זהמוצרי החברה. נכון למועד 

Arm  מתוצרת חברת מדטרוניק אשר הינה מערכת הדמיה תלת מימדית הכוללת

גם טכנולוגיות ניווט, לא קיים מוצר מסחרי אחר המבוסס על רובוטיקה זעירה 

דית ותכנון קדם ניתוחי לביצוע מימ- והמסייע באמצעות תכנת הדמייה תלת

ניתוחים בעמוד השדרה. התפתחויות מהותיות בתחומים אלה עשויות לקדם את 

ומוצריה האחרים של החברה שהינם בשלבי פיתוח  Renaissance-מערכת ה

ולחזק את מעמדם בשוק. החברה מעריכה שהתפתחויות טכנולוגיות שיאפשרו 

ניווט עשויות להציע פתרון אינטגרטיבי אינטגרציה בין מערכות הדמיה ומערכות 

, דוח זהידיעת החברה, נכון למועד מיטב אטרקטיבי עבור צוותי חדר ניתוח. ל

ישנן חברות שונות בעולם שמנסות לבצע אינטגרציה בין מערכות ניווט ומערכות 

הדמיה בזמן ניתוח וכן קיימות חברות השוקדות על פיתוח פתרונות רובוטיים 

  ין בידי החברה מידע ספציפי לגבי מועד השקת מוצר מתחרה שכזה.לניתוחי גב. א

  

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 3.1.6

החדרת והטמעת מוצרי החברה במערכות השירותים הרפואיים במדינות   ]א[

שונות בעולם ובעיקר בשוק האמריקני ובשוק האירופי, לרבות השגת הכרה 

ורך הכוונה רובוטית מושטת הדמיה במהלך הניתוח של המנתחים בדבר הצ

 והיתרונות הגלומים בכך בכלל ושיפור רמת הדיוק בפרט; 

הקמת מערכת הפצה יעילה של מוצרי החברה בשוק האמריקאי, בשוק   ]ב[

 האסייתי ובשוק האירופאי;

יצירת שיתופי פעולה ובניית מערכי שיווק והפצה יעילים במדינות שונות   ]ג[

 בעולם;

סויים קליניים ופרסום תוצאותיהם חיוניים להגדלת המודעות הצלחת ני  ]ד[

למוצר החברה ויתרונותיו, ועשויים גם לגרום למנותחים פוטנציאליים 

לבקש כי המנתח יסתייע באמצעי הכוונה ממוחשבים (כדוגמת מוצר 

 החברה) ו/או יבצע את הניתוח בפולשנות מזערית;

 ;הצגת חדשנות טכנולוגית ביחס למתחרי החברה  ]ה[

פיתוח יישומים חדשניים נוספים המתבססים על הטכנולוגיה של מוצר   ]ו[

 החברה הקיים;
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קרי, המנתחים  -מתן שירות ותמיכה ברמה גבוהה ללקוחות החברה   ]ז[

 והמרכזים הרפואיים.

 

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 3.1.7

מטופל ותשתית -ממשק רובוטרופא, - ידע בתחומי רובוטיקה וממשק רובוט  ]א[

 טכנולוגית בתחום הפעילות, בשוק טכנולוגי עתיר פיתוחים מתחרים;

 השקעת משאבים כלכליים רבים בשלבי הפיתוח והשיווק של המוצר;  ]ב[

פרקי זמן ארוכים ממועד תחילת הפיתוח ועד למועד השיווק המסחרי של   ]ג[

 ים;המוצר. פרקי זמן אלה מחייבים מימון חיצוני בהיקפים נרחב

 FDAקבלת אישור הגורמים המפקחים על השיווק המסחרי של המוצרים (  ]ד[

באירופה ורשויות נוספות במדינות השונות), תהליך הדורש  CE-בארה"ב ו

השקעת מאמצים, משאבים וזמן. למידע נוסף אודות האישורים 

[ב],  3.2.2[ז],  3.2.1 פיםסעיהרגולטוריים שהתקבלו למוצרי החברה ראו 

 ;לדוח 3.20- ו [ב] 3.2.3

צורך בתיעוד בספרות הרפואית המקצועית של השפעתו הקלינית של המוצר   ]ה[

ע"י ביצוע מחקרים רחבים באופן עצמאי ע"י חוקרים מוכרים בתחום 

  ופירסום תוצאותיהם;

הצורך בהגנה על פיתוחי החברה באמצעות רישום פטנטים והקושי לפעול   ]ו[

 אחרים;בסביבה עתירת הגנות קנייניות של ממציאים 

השגת הכרה ותמיכה בקרב הקהילה הרפואית הבינלאומית למוצרי החברה   ]ז[

 והיתרונות הכרוכים בשימוש בהם.

 להערכת החברה, אין לה חסמי יציאה מהותיים מתחום פעילותה.  ]ח[

  

 Renaissance-מערכת ה תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 3.1.8

י העולם גם ללא שימוש בטכנולוגיות ניתוחי עמוד שדרה מתקיימים כיום ברחב

משפרת היבטים  Renaissance-הנחייה וניווט בכלל ורובוטיקה בפרט. מערכת ה

שונים הקשורים לניתוחים המתבצעים זה מכבר. יכולתם של רופאים לבצע 

ניתוחים אלו ללא מערכות הנחייה קיימת, תלויה ברמת המיומנות של המנתח 

כל שהמורכבות הקלינית קטנה יותר ומיומנות ובמידת המורכבות הקלינית. כ

משום הקנייה של יכולת כירורגית  Renaissance-הרופא גבוהה יותר, אין ב

ככל שרמת המורכבות של הניתוח גבוהה  -שאיננה מתאפשרת בלעדיו; וההיפך 

 -יותר ו/או מיומנות המנתח פחותה יותר, הערך המוסף של מערכת ה

Renaissance  .רב יותר  

  

) של מספר Navigation, קיימים בשוק מוצרי ניווט (דוח זהוסף, נכון למועד בנ

חברות בינלאומיות המיועדים לסייע למנתח להגיע במדויק לאזור הניתוחי. 



 20

למיטב ידיעת החברה, שיעור השימוש במוצרים אלה בניתוחי מוח הינו גבוה 

משמעותי בשל מאוד, אולם שיעור חדירתם בתחום ניתוחי גב, בשלב זה, אינו 

מורכבות הניווט הנדרש במהלך ניתוחים אלה. בשנים האחרונות החלה חברת 

אשר כולל  (O-Arm)מדטרוניק בהשקה לשוק של מוצר הדמיה תלת מימדי 

בתוכו גם את מערכת הניווט של חברת מדטרוניק. מוצר זה פותח באופן יעודי 

ה של החברה אולם לשוק עמוד השדרה. מוצר זה נמכר במחירים דומים למוצרי

(לפרטים נוספים ראו סעיף  יכולותיו ותועלותיו שונות מאלו של מוצר החברה

, Neuromonitoring -. בנוסף, קיימים בעולם מוצרים שונים )לדוח 3.8.2

המאפשרים ניטור של אותות אלקטרו פיזיולוגיים שמופקים על ידי מערכת 

כנת פגיעה או פגיעה בפועל העצבים, ובכך להצביע ולהתריע בפני המנתח על ס

במערכת העצבים במהלך הניתוח. יצוין, שמוצרים אלו מספקים חיווי במהלך 

הניתוח ולרוב נעשה בהם שימוש בנוסף למערכות נוספות ולא כאמצעי יחיד. 

יודגש כי, אין במוצרים אלו משום הכוונה או יכולת ניווט אלא רק ניטור של 

  ו כלי הניתוח בפועל.התוצאות שנובעות מהחדרת המשתל א

  

 מבנה התחרות בתחום ושינויים החלים בו 3.1.9

לפרטים אודות מבנה התחרות בתחום הפעילות, שמות המתחרים העיקריים של 

  .לדוח 3.8ידם, ראו סעיף - החברה והמוצרים המיוצרים על

 

 מוצרים ושירותים .3.2

  

 Renaissance-ה מערכת 3.2.1

כת הנחיה ומיקום הינה מער Renaissance-ה - תיאור מאפייני המערכת  ]א[

רובוטית, המתוכננת לסייע למנתחים אורתופדים ונוירוכירורגים בהכוונה 

מדויקת של כלים ניתוחיים, בהתאם לתכנון מסלול קדם ניתוח ממוחשב 

בעזרת  CT-ומבוסס הדמיה. תוכנת המערכת מעבדת תמונות הדמיה של ה

ורדינאטות אלגוריתמים של עיבוד תמונה ומעבירה באופן אוטומטי את קוא

המסלול הנדרשות ליחידת הרובוט בהתאם לתכנון הקדם ניתוחי. יחידת 

הרובוט מניעה זרוע קשיחה המכוונת אל נקודת הכניסה המתוכננת, דרכה 

 מוחדר כלי הניתוח.

  

המשווק ע"י  SpineAssist-הינו דור חדש ומתקדם של ה Renaissance-ה

את הדור הבא של כולל  Renaissance-החברה מזה שנים אחדות. ה

טכנולוגיות חומרה ותוכנה שנועדו להגביר את בטיחות הניתוח, ומאפשר 

להרחיב את מגוון היישומים הקליניים לביצועם של ניתוחים מורכבים כמו 

קיבוע חוליות וטיפול בעקמת עמוד שדרה וכל  מאפשר Renaissance-כן, ה

- . בנוסף, הtSpineAssis-האפליקציות האחרות שכבר בוצעו באמצעות ה
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Renaissance  ישמש כפלטפורמה שתתמוך בעתיד ביישומים קליניים

עיצוב  Renaissance -נוספים דוגמת הנחייה רובוטית לניתוחי ראש. ל

חדשני וממשק משתמש חדש ונוח המותאם לצרכי הרופא המנתח והוא 

כולל יכולות חישוב ותוכנות מתקדמות שפותחו לאור הניסיון שנצבר 

 נים האחרונות.במהלך הש

  

  Renaissance-הרובוט   Renaissance-התחנת העבודה של מערכת 

 

של החברה ניתנת לשימוש  Renaissance-מערכת ה - יישומי המערכת  ]ב[

 בניתוחים בעמוד השדרה המתני (גב תחתון) והמרכזי.

   

בנוסף, המערכת מיושמת באפליקציות קליניות נוספות, כדוגמת טיפולי 

שברים בגוף החוליה  -) ושברים אוסטאופורוטיים (דהיינו Scoliosisעקמת (

 - ו Vertebroplastyהנובעים מבריחת סידן והחלשות מבנה העצם). בניתוחי 

Kyphoplasty  שהינן שיטות טיפול לשיקום חוליות שקרסו ושברים)

אוסטאופורוטיים תוך שימוש בדבק ביולוגי, עם או בלי בלון) המערכת 

חדרת וקיבוע מחט ההזרקה בדיוק רב תוך שימוש מופחת מאפשרת הליך ה

  בקרינת רנטגן תוך ניתוחית.

  

מיועד להסרת גידולים בעמוד  Renaissance-שימוש נוסף של מערכת ה

השדרה. הליך עדין זה נועד לסייע בהסרת גידולים, ממאירים או שפירים, 

 Renaissance-הגדלים בסביבה הגרמית של עמוד השדרה. כמו כן מאפשר ה
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 Renaissance-ביצוע מדויק של ביופסיות מחוליות השדרה. בנוסף, מוצר ה

   מאפשר ביצוע ניתוחים אנדוסקופיים של עמוד שדרה.

  

 החברה מתמקדת Renaissance-מאסטרטגית השיווק של מערכת ה כחלק

בהם יש לרובוט ערך קליני  ,עיקריים בניתוחי עמוד שידרה תחומיםבשני 

היא זו חום ניתוחים בפולשנות מיזערית בהם המערכת רב, האחד הוא ת

התחום השני הינו ניתוחים מורכבים  ,מסוג זהניתוחים ביצוע מאפשרת ש

  וניתוחים חוזרים. deformitiesכדוגמת ניתוחי עקמת, 

  

   SpineAssist-וה Renaissance-מחקרים ופרסומים בקשר עם מערכת ה  ]ג[

בלתי מי של תוצאות מחקר החברה דיווחה על פרסום רש 2010במאי   )1(

מקיף בו סיכמו מנתחים מומחים לכירורגיית עמוד שדרה וראשון תלוי, 

באטלנטה ארה"ב ומאוניברסיטת  Scottish Riteבילדים מבית החולים 

Duke בצפון קרוליינה בארה"ב, על תוצאות השימוש במערכת ה -

SpineAssist  בניתוחי ילדים הסובלים ממחלות עמוד שדרה קשות

  . Scoliosis and Deformity(6דוגמת עקמת ועיוותי חוליות (כ

  

 647נותחו באמצעות הרובוט  )2007-2010( במהלך תקופת המחקר

שתלי עמוד שדרה הושתלו  1,163ילדים.  80חוליות עמוד שדרה של 

. ניתוחי חולים SpineAssist-בחוליות אלו באמצעות מערכת ה

ם ובמהלכם מושתלים שתלים מורכבים וארוכי  הסובלים ממחלות אלו

רבים בגב כל אחד מהחולים. מטרת השתלים הינה לתקן עיוותים 

שונים בעמוד השדרה של ילדים הסובלים ממחלת העקמת. הניתוח 

המדובר מורכב במיוחד משום העיוותים הקשים במבנה החוליות ביחס 

  לחוליות נורמאליות והקושי הרב בניווט ומיקום השתלים. 

  

- אות המחקר מתאר החוקר הראשי, דר' דניס דויטו, שבסיכום תוצ

מהשתלים מוקמו באמצעות הרובוט המיניאטורי של החברה  99.9%

בדיוק התואם לדרישות הקליניות. ורק שתל בודד הושתל במיקום 

שאינו אופטימאלי, אך ללא כל פגיעה קלינית בחולה. החוקרים 

מטעות של מסבירים במחקר שאי הדיוק באותו מקרה בודד נבע 

המנתח ואף מציינים שאינם מייחסים את אי הדיוק לרובוט 

המיניאטורי של החברה. בנוסף מציין הסיכום שאף לא אחד מהילדים 

המנותחים נדרש לעבור ניתוח תיקון של תוצאות הניתוח הראשון, 

                                                 
6  Devito DP, Gaskill T, Erikson M, Fernandez M. Robotic based guidance for pedicle screw 

instrumentation of the scoliotic spine. Presented at: Pediatric Society of North America 
(POSNA); May 2011; Montreal, Canada 
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ממצא שהוא בולט וחריג ביותר בתחום זה בהשוואה לנתונים 

-רות המדעית מתואר שיעור של כהמפורסמים בספרות. יצוין שבספ

-אי דיוק במיקום שתלים בניתוחים רגילים ואף מתואר שכ 40%-20%

מהשתלים ממוקמים במהלך ניתוחי עמוד שדרה ממוקמים  10%

במידת אי דיוק שיש לה השפעות קליניות מהותיות אשר מרעות את 

  מצב החולה וגורמות עד לכדי שיתוק והפרעות תפקודיות. 

  

קר הנ"ל מעידות באופן מובהק על דיוק הרובוט תוצאות המח

המיניאטורי של החברה והערך המוסף שלו בניתוחי עמוד שדרה 

רגילים ובמיוחד בניתוחים מורכבים ומסובכים כדוגמת ניתוחי תיקון 

עקמת. המחקר המדובר התפרסם בכנס של אורתופדיית ילדים של 

  ) שהתקיים במונטריאול, קנדה.POSNAצפון אמריקה (

  

(מס'  2.5.2010לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

  ).2010-01-464940 –אסמכתא 

  

החברה דיווחה על פרסום רשמי של תוצאות מחקר  2010בחודש יוני  )2(

מדעי השוואתי שחקר את התועלת הקלינית של ניתוחי בלתי תלוי, 

לינים בהשוואה לניתוחים ק SpineAssist-עמוד שדרה מונחי מערכת ה

 .SpineAssist-שבוצעו ללא מערכת ה

  

המחקר בוצע בבית החולים האוניברסיטאי שבגוטינגן שבגרמניה 

באופן עצמאי ובלתי תלוי בחברה ופורסם במסגרת כנס בין לאומי 

נודע לחברה שמחקר זה אף  2011בלאס וגאס, ארה"ב. במהלך מרץ 

ת מכתבי הע - European Spine Journal -התקבל לפרסום ב

. תוצאות המחקר האמור מראות, 7המובילים בתחום ניתוחי השדרה

במובהקות סטטיסטית גבוהה, עליונות ויתרונות מהותיים לתוצאות 

  . SpineAssist-הניתוחים המבוצעים בעזרת מערכת ה

  

חולים שנותחו בניתוחי קיבוע חוליות עמוד  112במחקר השתתפו 

- ות מערכת המהמשתתפים במחקר נותחו באמצע 55השדרה. 

SpineAssist 57בטכניקה זעירת פולשנות, ואילו  35, שמהם 

-מהמשתתפים במחקר נותחו בניתוח בו לא נעשה שימוש במערכת ה

SpineAssist .  

  

                                                 
7    http://www.springerlink.com/content/m2573r573140h718/ 
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להלן עיקרי התוצאות בהן נמצאו הבדלים מהותיים בהשוואה בין 

ניתוחים מונחי רובוט לניתוחים ללא הרובוט, כפי שמצוטטות מגוף 

  המחקר:

  

ירידה בכמות הסיבוכים הנגרמים למנותחים לאחר ניתוחי 

  עמוד שדרה

49% 

 46%  ירידה בכמות הניתוחים החוזרים 

ירידה בדרישה ושימוש של תרופות משככות כאבים במהלך 

  השבועיים לאחר הניתוח 

49% 

 56%  ירידה של מידת החשיפה לקרינת רנטגן 

 28%  קיצור זמן האשפוז לאחר הניתוח 

  

רכת החברה, תוצאות המחקר הנ"ל מעידות שבנוסף לתרומתה של להע

בהשגת שיפור משמעותי במדדי הדיוק בניתוחי  SpineAssist-מערכת ה

עמוד שדרה, ישנם פרמטרים נוספים משמעותיים בהם ניכר הערך 

 המוסף שבשימוש במערכת לטובת החולה, הרופא ובית החולים.

  

(מס'  2.6.2010החברה מיום לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של 

  ).2010-01-507669 –אסמכתא 

  

, כתב עת מקצועי Spineהתפרסם במגזין  2010בנובמבר,  15ביום  )3(

המציג תוצאות של  8מוביל בתחומי רפואת עמוד השדרה, מחקר מדעי

 SpineAssist-ניתוחי עמוד שדרה שבוצעו באמצעות מערכת ה 840

  . 9לעומת ניתוחים רגילים

  

- וצאות המחקר, בניתוחים שבוצעו באמצעות מערכת הבהתאם לת

SpineAssistבניתוחים  60-90%לעומת  98%- , הושגו רמות דיוק של כ

רגילים. המחקר מצביע במיוחד על כך שאף ניתוח שבוצע באמצעות 

לא הסתיים בפגיעה נוירולוגית לצמיתות,  SpineAssist-מערכת ה

באמצעים רגילים  במנותחים 5%וזאת בהשוואה לפגיעה של עד 

 49%-בהתאם לסטטיסטיקה בספרות המקצועית, כמו כן נמצא כי כ

התבצעו בפולשנות  SpineAssist-מהניתוחים שבוצעו באמצעות ה

בלבד מהניתוחים שמבוצעים באירופה  5%-מזערית וזאת בהשוואה לכ

  באמצעים רגילים שהינם בפולשנות מזערית.

                                                 
 המחקר נערך בסיועו של פרופ' משה שהם, המדען הראשי של החברה.   8

9   
http://journals.lww.com/spinejournal/Abstract/2010/11150/Clinical_Acceptance_and_Accuracy_
Assessment_of.3.aspx. 
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 2005שנים, בין יוני  4אורך המחקר התבסס על מידע קליני שנאסף ל

בתי  14- ניתוחי עמוד שדרה שנערכו ב 840. במחקר נסקרו 2009ליוני 

רופאים מנתחים  20-חולים בארה"ב, גרמניה וישראל, על ידי למעלה מ

מתחומי התמחות שונים בכירורגיה של עמוד השדרה. ממצאי המחקר 

יתוחי לנ SpineAssist-ממחישים את תרומתה הגדולה של מערכת ה

  עמוד שידרה מורכבים המחייבים מיומנויות גבוהות ביותר. 

  

 SpineAssist-המחקר נועד לבחון את מידת הדיוק של מערכת ה

בהחדרת השתלים לעמוד השדרה בניתוחי גב באמצעות ביצוע הדמיית 

CT  לאחר הניתוח. התוצאות הושוו לתוצאות ניתוחים שבוצעו בצורה

-דעית. התוצאות הראו כי שימוש ברגילה אשר תועדו בספרות המ

SpineAssist  מקטין משמעותית את היקף הטעויות במיקום שתלים

  לעומת ניתוחים רגילים.  - כמו גם את היקף הפגיעות הנוירוכירורגיות 

שתלים לקיבוע  3,271- המחקר, שכלל ניתוחים שבהם נעשה שימוש בכ

וקמו בגוף מהם מ 98%מנותחים, הוכיח כי  635-חוליות שהושתלו ב

בהצלחה, כפי שמתועד בהדמיה הפלורוסקופית שבמהלך הניתוח. 

 CTבנוסף, בבדיקה לאחר הניתוח שבוצעה באמצעות הדמיית 

של בירור דיוק שתלים) נמצא שמתוך  Gold Standard - (שנחשבת ל 

מהשתלים מוקמו בטווח  98.3%מנותחים  139- שתלים שהושתלו ב 646

המושגת בניתוחים  90%- רמת דיוק של כזאת לעומת ו, 10הנחשב לבטוח

  .SpineAssist-רגילים המתבצעים שלא באמצעות ה

  

- עוד העלה המחקר, כי אף אחד מהחולים שנותחו באמצעות ה

SpineAssist  לא סבל מפגיעות נוירולוגית בלתי הפיכות, זאת לעומת

של חולים הסובלים מנזקים נוירולוגיים קבועים,  5%-6%שיעור של 

 בספרות המקצועית. כמתואר 

  

במניעת אי דיוקים  70%- בנוסף, המחקר חשף ירידה של יותר מ

 SpineAssist-בניתוחי עמוד שדרה בפולשנות מזערית בעת שימוש ב

בהשוואה לסטטיסטיקה המקובלת בספרות המקצועית בעת ביצוע 

  ניתוחי עמוד שדרה רגילים.

  

(מס'  2010בנובמבר,  16לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

  ).2010-01-681810 –אסמכתא 

                                                 
 3,271שתלים מתוך  646בוצעה רק עבור  CTרת ספק יובהר כי בדיקת המיקום לשתלים באמצעות הדמיית להס   10

 השתלים שנבחנו במחקר.
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החברה פעלה בעבר לבדיקת  - Renaissance- יישומים נוספים של ה  ]ד[

היתכנותם ופיתוח אבות טיפוס של יישומים נוספים שיתבססו על או יתמכו 

. היישומים שנבדקו הנם בתחומי ניתוחי המוח, Renaissance-על ידי ה

  מפרקים אחרים. קיבוע אגן ירכיים וניתוחי 

  

גם  Renaissance -בשלב זה, בכוונת החברה להרחיב את יישומי מערכת ה

לתחום כירורגיית המוח, ובכלל זה טיפול בצמצום הסימפטומים של מחלת 

הפרקינסון וכן לביופסיות והתערבויות נקודתיות שמיקומן מצריך דיוק 

 CEה אישור בהגעה לנקודת הטיפול שבעומק המוח. כמו כן, החברה קיבל

לפרטים בניתוחי המוח.  Renaissance-ליישום ה FDA-ואת אישור ה

-2011 –(מס' אסמכתא  3.5.2011נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 –(מס' אסמכתא  13.7.2012ודיווח מיידי של החברה מיום  )01-136158

2012-01-185724(.  

  

משווקת עוד את מערכת  החברה אינהדוח זה להסרת ספק יובהר כי במועד 

  .SpineAssist-ה

  

החברה חתמה על הסכם הפצה עם חברת אלפא  2009בנובמבר,  16ביום 

 Deep"), חברה המתמחה בתחום של ניתוחי אלפא אומגהאומגה בע"מ ("

Brain Stimulation Surgery )"DBS(" שמטרתם, בין היתר, טיפול ,

ם להסכם, אלפא בצמצום הסימפטומים של מחלת הפרקינסון. בהתא

 Renaissance-אומגה תפיץ בשוק בתי החולים בצפון אמריקה את מערכת ה

. אלפא אומגה התחייבה DBS-של החברה, לצורך שימוש בטיפולי ה

ההסכם  במסגרת ההסכם לבצע פעילויות לקידום מכירות ושיווק המערכת.

לשימוש  FDA-עם אלפא אומגה בתוקף לשנתיים מיום קבלת אישור ה

   .2014, דהיינו עד לחודש יולי בניתוחי המוח Renaissance-ום היישב

  

, 2012ביוני,  10-' האנכון ליום כי  דיווחה,החברה , 2012ביוני  11ביום 

מוח מונחי המערכת הרובוטית  פרוצדורות של ביופסיות 3הושלמו בהצלחה 

 ,HSK Hospitalהתקיימו בבית החולים  הפרוצדורות. של החברה

Wiesbaden ובוצעו  שונים כירוגים- נוירו רופאים בגרמניה, על ידי שני

  .בחולים חיים

  

 הוכחו הדיוק, יציבות החיבור אל הגולגולת, שבוצעו, פרוצדורותהבמסגרת 

קלות השימוש והפרופיל הבטיחותי הגבוה שבשימוש במערכת הרובוטית 
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הצלחת המקצועית של הרופאים המנתחים, על פי חוות הדעת של החברה. 

  היתה מלאה. פרוצדורותה

  

בכפוף , 2014 שנתבהחדש  יישוםלהשיק מסחרית את ה החברהבכוונת 

חיים לצורך התאמה  נוספות בחולים מוחפרוצדורות להשלמת 

בהתאם למשוב שיתקבל  אופטימאלית של יכולות המערכת לצרכי השוק

עד כה לא נמכרו מערכות הכוללות את להסרת ספק יובהר כי  .מהמנתחים

 FDA-אישור האת החברה קיבלה לניתוחי המוח,  Renaissance-ום הייש

המאפשר לה, בין היתר, את בניתוחי המוח  Renaissance-עבור יישום ה

על אף קבלת האישור  וכיביצוע הביופסיות האמורות באמצעות המערכת, 

תחל  בניתוחי המוח Renaissance- הההשקה המסחרית של יישום  כאמור,

  .הטמעת ויישום המערכת לצרכי השוק רק לאחר השלמת

  

טכנולוגיית הניווט הייחודית  ,החדש היישוםמיד עם השקתו המסחרית של 

לרופאים המנתחים בבתי החולים ובמרכזים הרפואיים תוצע  החברהשל 

כסטנדרט טיפולי גם עבור יישומים לגירוי מוחי  החברה,בהם פועלת 

 DBS )Deepטיפולי חלק מהחדרת שתלים במוח כלבאמצעות אלקטרודות ו

Brain Stimulation( בהתאם לאישור ה -FDA שהחברה קיבלה.  

תמשיך ותדווח על התקדמותה לקראת השקתו המסחרית של  החברה

  .CE-ההחדש וכן על התנהלותה הצפויה אל מול היישום

  

 אלף 25- בארה"ב לבדה מתקיימים מדי שנה כלמיטב ידיעת החברה, 

-טיפולי הושוק החדרת שתלים במוח, בנוסף  וח.במ ביופסיה של פרוצדורות

DBSבכניסת ארה"ב. להערכת החברה,  , מוערך כיום במאות מיליוני דולר

  החברה לתחום ניתוחי המוח קיים פוטנציאל עסקי חשוב עבורה. 

  

גם ליישומים Renaissance -ה יישומי בדבר הרחבתהחברה  הערכת

, מועד ההשקה ה צוואריבתחום כירורגיית המוח וניתוחי עמוד שידר

המסחרית של היישום החדש והערכות החברה בקשר עם הפוטנציאל 

הינו מידע צופה פני  העסקי הטמון בכניסת החברה לתחום ניתוחי המוח

עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, המתבסס על נתונים שבידי החברה 

ין וודאות , לרבות תוצאות הניסויים המפורטים לעיל, ואדוח זהנכון למועד 

התאמת , בין היתר, בשל הצורך בהשלמת בדבר התממשותו בפועל

, תנאי השוק במועד ההשקה וגורמים נוספים אשר המערכת לצרכי השוק

  . אינם בשליטת החברה
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ואשר,  Renaissance-פועלת לפיתוח נכסי קניין רוחני שבבסיס ה החברה

ומים בתחומים להערכת החברה, עשויים לאפשר את המשך פיתוחם של ייש

ניתוחי אגן ירכיים, ניתוחי מוח, ניתוחי עמוד שידרה וכן בתחומים הבאים: 

ניתוחי ברכיים, ניתוחי מסמור עצמות ארוכות ועוד. לפרטים נוספים אודות 

  .לדוח 3.12הנכסים הרוחניים של החברה, ראו סעיף 

 

 ביפן סין,החברה חתמה על הסכמי הפצה  2013ותחילת  2012במהלך שנת   ]ה[

 ברחבי Renaissanceמכרה והתקינה מערכות ובאוסטרליה, בקנדה, 

 .וייטנאםו, הודו, יפן ארה"ב

  

, החברה התקשרה בהסכם הפצה 2012במהלך הרבעון הראשון של שנת   ]ו[

 Cicel (Beijing) Science & Technology Co. Ltdבלעדי עם חברת 

")Cicel .מסין ,(" 

החברה קיבלה הזמנה  2012במרץ,  11במסגרת ההסכם האמור, ביום 

בצירוף תשלום ראשון בגין ההזמנה  Renaissanceלאספקת שלוש מערכות 

התחייבה לפעול מול  Cicelהאמורה. בנוסף לרכישת המערכות הנ"ל, 

) לקידום וקבלת כל האישורים SFDA-הרשות הרגולאטורית הסינית (ה

הערכת הרגולאטורים הנדרשים עבור קבלת היתר שיווק המערכת בסין. ל

, דוח זהלמועד  החברה, ההליך הרגולטורי בסין צפוי לארוך כשנתיים.

    מתוך ההזמנה האמורהאחת מערכת  הסופק

  

בדבר קבלת האישורים הרגולאטורים בסין והתקופה הערכת החברה 

 פני צופה מידע המשוערת לקבלת האישורים הרגולאטורים בסין הינו

סס, בין היתר, על הסכם המתב, ערך ניירות בחוק כמשמעותו עתיד

 נוספים שבידי ונתונים Cicelההפצה, המידע שנמסר לחברה על ידי 

  .בפועל התממשותו בדבר וודאות ואין, דוח זה למועד נכון החברה

  

(מס'  2012במרץ,  12לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 

  ).2012-01-065004 –אסמכתא 
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וכז את האישורים הרגולטוריים ן טבלאות המפרטות באופן מרלהל  ]ז[

 Renaissance-וה SpineAssist-שהתקבלו עבור ה

  

  :אישורים רגולטוריים בארה"ב

  

שם המכשיר 

הרפואי אשר 

  קיבל אישור

הליך קבלת   ההתוויה

  האישור

מספר 

  האישור

מועד קבלת 

  האישור

  מוצר מקביל

(Predicate Device) 

SpineAssist 
Device 

 SpineAssist-מערכת ה
יועדת לסייע במיקום מ

המדויק של כלים 
בניתוחי איחוי  כירורגיים

וקיבוע של עמוד השדרה. 
המכשיר מאפשר תכנון 

ניתוחי של ההליך -קדם
הניתוחי ובעקבות כך את 
המיקום המרחבי 

ריינטציה של ווהא
 הכירורגייםהכלים 
  ח.במהלך הניתו

510(k) K033413 7.1.2004  Neuromate, Brainlab 
AG (K963256, 
K991081), Vector 
Vision, Integrated 
Surgical Systems Inc. 
(K010968, 
K021306), Navitrack, 
OrthoSoft Inc. 
(K981315, K031156) 

SpineAssist 
Device 

w/additional 
accessories 

בדומה להתוויה 
המפורטת לעיל עבור 
SpineAssist Device 

. )K033413(מס' אישור 
ר הנלווה, האביזובנוסף, 
, המיועד Hover-T-גשר ה

-לשימוש בשילוב עם ה
SpineAssist Device 

פולשניים זעיר בניתוחים 
לאיחוי וקיבוע של האזור 

  הבטני. 

510(k) K051676 8.9.2005  SpineAssist, Mazor 
Robotics (formerly 
named Mazor 
Surgical 
Technologies) 
(K033413) 

SpineAssist 
System 

 SpineAssist-ה מערכת
מיועדת לסייע במיקום 
המדויק של כלים 

או שתלים כירורגיים 
בניתוחי עמוד שדרה 
באיזור החזי/בטני של 
עמוד השדרה. ניתן 
להשתמש בה בניתוחים 

  פתוחים או מלעוריים.
  

510(k) K063607 23.8.2007  SpineAssist, Mazor 
Robotics (formerly 
named Mazor 
Surgical 
Technologies 
(K033413, 
K051676), 
StealthStation 
System, Medtronic 
(K954276, K050438) 
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שם המכשיר 

הרפואי אשר 

  קיבל אישור

הליך קבלת   ההתוויה

  האישור

מספר 

  האישור

מועד קבלת 

  האישור

  מוצר מקביל

(Predicate Device) 

SpineAssist 
System 

 SpineAssist-מערכת ה
מיועדת לסייע במיקום 
המדויק של כלים 

או שתלים  כירורגיים
  -רגלית החוליה  (ברגי

Pedicle Screws , ,לוחיות
ועוד) בניתוחי עמוד 
שדרה. ניתן להשתמש 

בניתוחים פתוחים או  בה
  מלעוריים.

510(k) K073467 23.5.2008 SpineAssist, Mazor 
Robotics (formerly 
named Mazor 
Surgical 
Technologies  
(K033413, K051676, 
K063607), 
StealthStation 
System, Medtronic 
(K954276, K050438) 

Renaissance 
System 

 Renaissance-מערכת ה
לסייע במיקום מיועדת 

המדויק של כלים 
או שתלים  כירורגיים

בניתוחי עמוד שדרה. 
ניתן להשתמש בה 
בניתוחים פתוחים או 
מלעוריים. יכולות 

התלת מימד של ית הדמי
יכולת  ותהמערכת מספק

לעבד ולהמיר תמונות 
דו קופיות אורוספלו

-Cמימדיות ממערכות 
Arms  סטנדרטיות

  לתמונות תלת מימד. 
עדת המערכת מיו

 מקרה שבולשימוש בכל 
הקלינאי ו/או החולה 
יכולים להפיק תועלת 
מהפקת תמונות תלת 
מימד של אובייקטים עם 

  .הגבוה ניגודיות 

510(k) K110911 28.4.2011 TenZing, Mazor 
Robotics  (K102130) 

Renaissance 
System 

בדומה להתוויה 
המפורטת לעיל עבור 
Renaissance System 

  .*)K110911ור (מס' איש

510(k) K113228 1.12.2011 Renaissance System, 
Mazor Robotics 
(K110911), 
StealthStation 
System, Medtronic 
Navigation 
(K050438, K022414) 
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שם המכשיר 

הרפואי אשר 

  קיבל אישור

הליך קבלת   ההתוויה

  האישור

מספר 

  האישור

מועד קבלת 

  האישור

  מוצר מקביל

(Predicate Device) 

Renaissance 
System 

 Renaissance-מערכת ה
מיועדת לסייע במיקום 
המדויק של כלים 

או שתלים  כירורגיים
תוחי לעמוד שדרה בני

עמוד שדרה ומח. ניתן 
להשתמש בה בניתוחים 

פולשניים זעיר פתוחים, 
או מלעוריים. יכולות 
ההדמיה התלת מימד של 
המערכת מספקים יכולת 
לעבד ולהמיר תמונות 

דו  פלוארוסקופיות
  מימדיות ממערכות

C-Arms  סטנדרטיות
  לתמונות תלת מימד. 

המערכת מיועדת 
 מקרה שבולשימוש בכל 

ו/או החולה הקלינאי 
יכולים להפיק תועלת 
מהפקת תמונות תלת 
מימד של אובייקטים עם 

  .הגבוהניגודיות 

510(k) K120812 12.7.2012 Renaissance System, 
Mazor Robotics 
(K113228, 
K110911), 
StealthStation 
System, Medtronic 
(K050438) 

  

בעיקרה, הוספת נותרה זהה, אך מטרת ההגשה היתה, אומנם וויה ההת  *

" למערכת, המאפשר, במקרים המתאימים, Scan and Plan"- מודל ה

ביצוע של תכנון הניתוח בחדר הניתוח ומייתר את השלב המקדים של 

  ).CTמוגרפיה ממוחשבת (ותכנון הניתוח על גבי סריקת ט

  

  :אירופהאישורים רגולטוריים ב

שם המכשיר 

הרפואי אשר 

  קיבל אישור

 Notified  ההתוויה

Body 

מועד קבלת   מספר האישור

  *האישור

תקופת 

  האישור

המועד האחרון 

בו בוצעה 

-ביקורת של ה

Notified 

Body 

SpineAssist 
System 

בדומה להתוויה 
המפורטת בטבלת 

האישורים 
הרגולטוריים 

בארה"ב לעיל עבור 
SpineAssit System 
(מס' אישור 

K073467(.  

DEKRA 39000484CE01 13.10.2011 .20141.10   2012מרץ ,

אין הערות 

  מהותיות
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שם המכשיר 

הרפואי אשר 

  קיבל אישור

 Notified  ההתוויה

Body 

מועד קבלת   מספר האישור

  *האישור

תקופת 

  האישור

המועד האחרון 

בו בוצעה 

-ביקורת של ה

Notified 

Body 

Renaissance 
System 

בדומה להתוויה 
המפורטת בטבלת 

האישורים 
הרגולטוריים 

בארה"ב לעיל עבור 
Renaissance 

System  'מס)
  .)K120812אישור 

DEKRA 39000484CE0113.10.2011 1.10.2014   2012מרץ ,

אין הערות 

  מהותיות

  

- ל MedCert-מ Notified Body-את ה יפההחלהחברה  2011במהלך שנת   *

DEKRA ה אישור כן ועל-CE החברה המפורטים בטבלה לעיל מוצרי כל של 

קודם  אושרוהמפורטים בטבלה לעיל  המוצרים ,בפועל. התאריך באותו ניתן

שניתן על  זה הוא דוחהבמועד  שבתוקף האישור אך, MedCert לכן על ידי

  .קודם מידע ניתן לא כן ועל DEKRA ידי

  

  :ישראל אישורים רגולטוריים

שם המכשיר 

הרפואי אשר קיבל 

  אישור

מועד קבלת אישור  מספר אישור אמ"ר  ההתוויה

  אמ"ר

  תקופת האישור

SpineAssist 
System 

ניתוחים 

  אורתופדיים

0000-1152  17.3.2011  28.2.2016  

Renaissance 
System 

ניתוחים 

  אורתופדיים

0000-1152  16.6.2011  2016.31.5  

Cranium 
System11 

  31.5.2016  30.6.2011  0404-1152  ניתוחי ראש

  

  :בקוריאה אישורים רגולטוריים

שם המכשיר הרפואי אשר 

  קיבל אישור

מועד קבלת האישור על   KFDAמספר אישור   ההתוויה

  KFDA -ידי ה

Renaissance 
System 

בדומה להתוויה 

המפורטת בטבלת 

האישורים הרגולטוריים 

לעיל עבור  בארה"ב

Renaissance System 

  .)K113228(מס' אישור 

20120078965  12.6.2012  

  

                                                 
  .SpineAssist-באמצעות מערכת ה מוח אישור לאפליקציית  11
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  :בקנדה אישורים רגולטוריים

שם המכשיר הרפואי אשר 

  קיבל אישור

מועד קבלת האישור על   HCמספר אישור   ההתוויה

  HC-ידי ה

Renaissance 
System 

בדומה להתוויה 

המפורטת בטבלת 

האישורים הרגולטוריים 

ה"ב לעיל עבור באר

Renaissance System 

  .)K120812(מס' אישור 

90571  25.1.2013  

  

  :בטייוואן אישורים רגולטוריים

שם המכשיר הרפואי אשר 

  קיבל אישור

  מועד קבלת האישור  מספר אישור  ההתוויה

Renaissance 
System 

בדומה להתוויה 

המפורטת בטבלת 

האישורים הרגולטוריים 

בארה"ב לעיל עבור 

Renaissance System 

  .)K113228(מס' אישור 

7012406  .1.201324  

  

  :באוסטרליה אישורים רגולטוריים

שם המכשיר הרפואי אשר 

  קיבל אישור

  מועד קבלת האישור  מספר אישור  ההתוויה

Renaissance 
System 

בדומה להתוויה 

המפורטת בטבלת 

האישורים הרגולטוריים 

בארה"ב לעיל עבור 

Renaissance System 

  .)K120812(מס' אישור 

DV-2012-MC-17303-

1  

26.2.2013  

  

 LIF-GO-האמרלד וה -  שתלים 3.2.2

במסגרת אסטרטגיית החברה להרחבת מגוון המוצרים והגדלת ההכנסות   ]א[

מניתוחים בהם נעשה שימוש במערכות של החברה. נוקטת  האפשריות

מת החברה במגוון פעילויות לצורך הרחבת סל המוצרים המתכלים כדוג

  שתלים. 

  

, החברה התקשרה במערכת הסכמים אסטרטגיים 2008באפריל  28ביום 

"), באוהיו, Cleveland Clinic Foundation ")CCFלשיתוף פעולה עם 

ארה"ב, לפיתוח קבוצת מוצרים לשם קיבוע חוליות בעמוד השדרה תוך 

שימוש בטכנולוגיית הניווט של החברה, וביניהם שתלים המיועדים לעמוד 

של החברה  Renaissance-שדרה. על פי תוכניות החברה, מערכת הה

 GO-LIF-תאפשר מכירת שתלים של החברה לצורך ביצוע פרוצדורת ה
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)Guided Oblique Lumbar Interbody Fixation את השתלים ניתן יהיה .(

להחדיר לגוף המנותח בפרוצדורה זעיר פולשנית ייחודית, הדורשת הנחיה 

  . Renaissance-המתאפשרים באמצעות הוניווט מדויקים 

  

. לאחר  FDA-הוגשה לאישור ה GO-LIF-פרוצדורת ה 2008בחודש נובמבר 

 GO-LIF-בדבר דרישות הסף לשיווק ה -FDAדיונים ופגישות עם נציגי ה

בארה"ב, הובהר לחברה כי ידרשו ניסויים קלינים נוספים על מנת להשלים 

בביצוע הניסויים  יםם השונים הכרוכאת התהליך. לאור העלויות והסיכוני

הקליניים הנדרשים, החליטה החברה לתעדף תקציבית את המשך שיווק 

, ובשלב זה להשהות את המשך התהליך הרגולטורי Renaissance-ופיתוח ה

  . GO-LIF-בארה"ב לפרוצדורת ה

  

בשלב זה, החברה ממשיכה בפיתוח האסטרטגיה להרחבת סל המוצרים 

ולהרחבת ההכנסות הפוטנציאליות מפרוצדורות אותו היא מציעה 

, והיא מתכננת לשלב שתלים Renaissance-המבוצעות באמצעות מערכת ה

כחלק מפורטפוליו מוצריה. לאור עלויות הפיתוח הגבוהות ושינויים תכופים 

להשהות את בתהליכי האישור הרגולטורי, החברה החליטה, בשלב זה, 

פעול להשגת שיתופי פעולה עם חברות לפעילות פיתוח וייצור השתלים, 

שתלים קיימות שלהן אישורים רגולאטורים, לבחון אפשרויות הפצה של 

מוצרים קיימים ולהקטין את הוצאות פיתוח השתלים המפותחים על ידי 

  .Renaissance-, תוך התמקדות בפיתוח יישומים נוספים למערכת ההחברה
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אישורים הרגולטוריים להלן טבלאות המפרטות באופן מרוכז את ה  ]ב[

  Emerald-שתלי השהתקבלו עבור 

  

  :אישורים רגולטוריים בארה"ב

שם המכשיר 

הרפואי אשר 

  קיבל אישור

הליך קבלת   ההתוויה

  האישור

מספר 

  האישור

מועד קבלת 

  האישור

  מוצר מקביל

(Predicate Device) 

Emerald 
Spinal 
System 

לעמוד  Emerald-מערכת ה
 שלשדרה מיועדת לקיבוע 

 Pedicleרגלית החוליה ( ברגי
Screws ( באזור החזי/מותני

של עמוד השדרה, לא כולל 
האזור הצווארי, בחולים 
שעמוד השדרה שלהם בוגר, 

 ייצובבמטרה לסייע בקיבוע ו
בעמוד השדרה  מקטעיםשל 

בנוסף על איחוי בעבור 
האינדיקציות הבאות: מחלה 
ניוונית של הדיסק (מוגדרת 

בדגנרציה  ככאבי גב שמקורם
של הדיסק, המאומת 
בהיסטוריה ובבחינה 

 רדיוגרפית),
ספונדילוליסטזיס (החלקה 
של אחת מחוליות חוט 
השדרה מעל חוליה סמוכה 
לה), סדק/שבר או תזוזה של 
החוליה, סטנוזיס של עמוד 
השדרה (היצרות), עקמומיות 
 של עמוד השדרה/קשתיות
(כלומר, סקוליאוזיס, 

ס), קיפוזיס ו/או לורדוזי
ארתרוזיס -גידול, פסאודו

(מפרק מדומה), וכישלון של 
-איחוי קודם. מערכת ה

Emerald  לעמוד שדרה
מיועדת לשימוש עם שתל 
עצם עצמוני או אלוגרפט. 

לעמוד  Emerald-מערכת ה
שדרה מיועדת גם לשימוש 

רגלית החוליה  ברגיבקיבוע 
)Pedicle Screws(  ביןS3 ל-L1 

בחולים שעמוד השדרה 
בוגר שסובלים  שלהם

מספונדילוליסטזיס חמור 
  ).4-ו 3(דירוג 

510(k) K101446 20.1.2011 Apex Spine System, 
SpineCraft 
(K062513), Moss 
Miami Spinal 
System, DePuy 
Acromed, Inc 
(K992168), 
PathFinder 
Minimally Invasive 
Pedicle 
Screw System, 
Zimmer Spine 
(K100845), Zodiac 
Spinal System, 
Alphatec 
Manufacturing, Inc. 
(K050830) 
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  :אירופהאישורים רגולטוריים ב

שם המכשיר 

הרפואי אשר 

  קיבל אישור

 Notified  ההתוויה

Body 

מועד קבלת   מספר האישור

  האישור*

תקופת 

  האישור

המועד האחרון 

בו בוצעה 

-ביקורת של ה

Notified 

Body 

Emerald 
Spinal System

ה להתוויה בדומ
המפורטת בטבלת 

האישורים 
הרגולטוריים 

בארה"ב לעיל עבור 
Emerald Spinal 

System  'מס)
  .)K101446אישור 

DEKRA 39000484CE0113.10.2011 1.10.2014   2012מרץ ,

אין הערות 

  מהותיות

  

- ל MedCert-מ Notified Body-את ה החליפההחברה  2011במהלך שנת   *

DEKRA ה אישור כן ועל-CE החברה המפורטים בטבלה לעיל מוצרי כל של 

קודם  אושרוהמפורטים בטבלה לעיל  המוצרים ,בפועל. התאריך באותו ניתן

שניתן על  זה הוא דוחהבמועד  שבתוקף האישור אך, MedCert לכן על ידי

  .קודם מידע ניתן לא כן ועל DEKRA ידי

 

3.2.3 Insight-C 

תוכנה, אשר מיועד להפוך  הינו מוצר הדמיה מבוסס C-Insight-מוצר ה  ]א[

סטנדרטית  C-Armידי מערכת -מימדיות שנרכשו על- רצף תמונות רנטגן דו

מימדית - ידי החברה), לתמונה תלת-(בפרוטוקול ייחודי שמוגדר על

  המאפשרת ביצוע תצוגה של חתכים שונים. 

להערכת החברה, בקרב חברות רב לאומיות גדולות קיימת כיום מגמה של 

הדמיה תלת מימדית תוך ניתוחית. מכיוון שהמוצר המפותח  פיתוח יכולות

מימדיות שכבר -ידי החברה מבוסס במידה רבה על מערכות הדמיה דו- על

קיימות עתה בחדרי הניתוח, להערכת החברה, עלות המוצר המפותח עבור 

בתי החולים תהא נמוכה באופן משמעותי ממוצרים מתחרים המבוססים 

  ינה משולבת היום בחדרי הניתוח.על מערכת הדמיה חדשה שא

- ומערכת ה C-Insight-בשלב זה החברה מייעדת לשלב את טכנולוגית ה

Renaissance .ולא למכור את המוצר כיחידה באופן עצמאי  

(לשעבר  C-OnSite בשםאפליקציה  השיקה החברה 2012בחודש מאי, 

InCT(אפליקציה זו אשר מבוססת בחלקה על טכנולוגיית ה .-C-Insight 

ואינה מצריכה  Renaissance-ואילך במערכות ה מאותו מועד משולבת

 תאפשרמ C-OnSite יתי. אפליקצקבלת אישורים רגולטורים חדשים

ותשלב , י עמוד שדרהניתוחשל מיקום שתלים במהלך ממדית - תלתהדמיה 
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את ההדמיה הזו עם נתוני הדמיה קדם ניתוחיים לצורך יצירת תמונה 

  ינית מירבית.באיכות ותועלת קל

  

ן טבלאות המפרטות באופן מרוכז את האישורים הרגולטוריים להל  ]ב[

 InSite-C -שהתקבלו עבור מוצר ה

  

  :אישורים רגולטוריים בארה"ב

שם המכשיר 

הרפואי אשר 

  קיבל אישור

הליך קבלת   ההתוויה

  האישור

מספר 

  האישור

מועד קבלת 

  האישור

  מוצר מקביל

(Predicate Device) 

C-Insight תוכנהה C-InSight 
מספקת יכולות עיבוד 
והמרה של תמונות 

דו  אורוסקופיותפלו
 מימדיות ממכשירי

C-Arms  סטנדרטיים
  לתמונות תלת מימדיות.

היא מיועדת לשימוש 
הקלינאי  מקרה שבובכל 

ו/או החולה יכולים 
להפיק תועלת מהפקת 
תמונות תלת מימד של 

 ניגודיותעם  אובייקטים
ור חוד בעבי, ביהגבוה

 אפליקציות אורתופדיות.

510(k) K081672 15.8.2008  Siremobil Iso-C 3D 
software, Siemens 
Medical Systems, 
Inc. (K003266, 
K032280, K040347), 
O-Arm Imaging 
System software, 
Breakaway Imaging 
(K050996, K060344) 

  

  :אירופהאישורים רגולטוריים ב

שם המכשיר 

 הרפואי אשר

  קיבל אישור

 Notified  ההתוויה

Body 

מועד קבלת   מספר האישור

  האישור*

תקופת 

  האישור

המועד האחרון 

בו בוצעה 

-ביקורת של ה

Notified 

Body 

C-Insight  בדומה להתוויה
המפורטת בטבלת 

האישורים 
הרגולטוריים 

בארה"ב לעיל עבור 
C-Insight  'מס)

  .)K081672אישור 

DEKRA 39000484CE010.201113.1 1.10.2014   2012מרץ ,

אין הערות 

  מהותיות

  

- ל MedCert-מ Notified Body-את ה החליפההחברה  2011במהלך שנת   *

DEKRA ה אישור כן ועל-CE החברה המפורטים בטבלה לעיל מוצרי כל של 

קודם  אושרוהמפורטים בטבלה לעיל  המוצרים ,בפועל. התאריך באותו ניתן
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שניתן על  זה הוא דוחהבמועד  שבתוקף האישור ךא, MedCert לכן על ידי

  .קודם מידע ניתן לא כן ועל DEKRA ידי
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  שבפיתוח להלן טבלה מסכמת של מוצרי החברה 3.2.4

שם המוצר הרפואי 

  שבפיתוח

ההתוויה לה מיועד 

המוצר הרפואי 

  שבפיתוח

שלב הפיתוח של 

המוצר הרפואי נכון 

  הדוחלמועד 

אבני הדרך 

 12-הצפויות ב

החודשים 

  הקרובים

אבן הדרך 

הקרובה 

והמועד הצפוי 

  להגעה אליה

אומדן עלות 

השלמת אבן 

  הדרך הקרובה

גודל שוק היעד 

הפוטנציאלי (מס' חולים, 

מטופלים או פרוצדורות) 

והיקף כספי שנתי של 

שוק היעד הפוטנציאלי 

של המוצר הרפואי 

שבפיתוח נכון למועד 

  הדוח

הערכת החברה 

בדבר מועד תחילת 

צר שיווק המו

  הרפואי שבפיתוח

הערכת התאגיד 

ביחס לנתח שוק 

צפוי למוצר 

הרפואי שבפיתוח, 

בהנחה של קבלת 

 אישור לשיווק

  "נועם"
כירורגיה מונחית 

  רובוט
  בדיקת היתכנות

יתכנות ההוכחת  -

 .מעבדתית

ון רכיבים נתכ -

 .עיקריים

אישור אפיון  -

צרכים מול 

משתמשים 

  ם.עתידיי

שנת סוף 

ניסויי  – 2013

 מעבדה

  אשוניםר

 כמיליון דולר

  ארה"ב

ניתוחים  600,000-כ

בשנה בארה"ב. היקף 

כספי מוערך במאות 

 ארה"ב ליוני דולרימ

  בשנה

  לא ידוע
בשלב זה לא ניתן 

  להעריך

-המערכת 

Renaissance  

(אפליקציות 

  נוספות)

אינטגרציה עם 

מערכת הדמיה 

ניתוחית בזמן 

  אמת

המשך פיתוח 

קליני לשיפור 

ממשק 

ואפקטיביות 

קלינית כתנאי 

מקדים  להשקה 

  מסחרית

ניתוחים נוספים 

  בבני אדם

  

השקה מסחרית 

לקראת אמצע 

  2013שנת 

ניתוחים 

נוספים בבני 

  אדם

  

השקה 

מסחרית 

לקראת אמצע 

  2013שנת 

אלף דולר  100

  ארה"ב

שוק היעד הם אותם בתי 

חולים המנתחים ניתוחי 

עמוד שידרה עם מערכת 

ואשר  Renaissance-ה

רכת הדמיה ברשותם מע

  מתאימה.

 2013  

תהליך חדירה   

ונתח השוק 

יושפע מקצב 

-חדירת מערכת ה

Renaissance.  
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שם המוצר הרפואי 

  שבפיתוח

ההתוויה לה מיועד 

המוצר הרפואי 

  שבפיתוח

שלב הפיתוח של 

המוצר הרפואי נכון 

  הדוחלמועד 

אבני הדרך 

 12-הצפויות ב

החודשים 

  הקרובים

אבן הדרך 

הקרובה 

והמועד הצפוי 

  להגעה אליה

אומדן עלות 

השלמת אבן 

  הדרך הקרובה

גודל שוק היעד 

הפוטנציאלי (מס' חולים, 

מטופלים או פרוצדורות) 

והיקף כספי שנתי של 

שוק היעד הפוטנציאלי 

של המוצר הרפואי 

שבפיתוח נכון למועד 

  הדוח

הערכת החברה 

בדבר מועד תחילת 

צר שיווק המו

  הרפואי שבפיתוח

הערכת התאגיד 

ביחס לנתח שוק 

צפוי למוצר 

הרפואי שבפיתוח, 

בהנחה של קבלת 

 אישור לשיווק

-המערכת 

Renaissance  

(אפליקציות 

  נוספות)

הכוונה ומיקום 

כלים בניתוחי 

מוח: התוויות 

אפשריות 

מפותחות 

בשלבים שונים: 

ביופסיות בהיקף 

המוח. ביופסיות 

בבסיס המוח. 

השתלת שתלי 

DBS )Deep 

Brain 

Stimulation(.  

-ו FDAמאושר 

CE הטמעת .

ויישום המערכת 

  לצרכי השוק.

פעילות קלינית, 

משוב 

רופאים,ניתוח 

  דיוק וזמן

  

 20השלמת 

ניתוחי 

ביופסיה 

ראשונים 

וקבלת משוב 

והיזון חוזר 

מרופאים 

  מנתחים

אלף  400-כ

דולר ארה"ב, 

תלוי במידה 

רבה במספר 

בתי החולים 

והחולים 

המשתתפים 

בניסויים 

הקלינית 

וההתאמות 

  הדרושות.

בארה"ב לבדה 

-מתקיימים מדי שנה כ

 פרוצדורות שלאלף  25

במוח. בנוסף,  ביופסיה

שוק החדרת שתלים 

, DBS-טיפולי הובמוח 

מוערך כיום במאות 

  .12ארה"ב מיליוני דולר

  2014שנת 
בשלב זה לא ניתן 

  להעריך

                                                 
12  2006 survey published by the American Association of Neurological Surgeons. 
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  פילוח הכנסות ממוצרים ושירותים .3.3

 הדוחאופן חלוקת הכנסות החברה ממכירותיה בשלוש השנים שקדמו למועד  להלן תיאור

  ).דולר ארה"ב(באלפי 

  

  שם המוצר

בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

201220112010 

 סכום
  שיעור

(%) 
 סכום

  שיעור

(%) 
 סכום

  שיעור

(%) 

 74 2,933 8,656714,11470  מערכות 

ערכות 

 מתכלות
1,918 16 954 16 804 

  

20 

מתן 

שירותים 

 13אחריםו

1,601 13 836 14 236 6 

 100 3,973 12,1751005,904100 סה"כ

  

  

 מוצרים חדשים .3.4

 Renaissance-מערכת האפליקציות חדשות ל, החברה עוסקת בפיתוח דוח זהלמועד 

  לעיל. 3.2.4כמפורט בסעיף 

  

 לקוחות  .3.5

  מכירות 3.5.1

  :יקריותניתן לחלק את לקוחותיה של החברה לשתי קבוצות ע

  בעיקר בתי חולים ומרכזים רפואיים בהם מותקנות  - לקוחות קצה

מתבצעת Renaissance -על פי רוב, רכישת מערכת ה. המערכות הנמכרות

ידי בית החולים או המרכז הרפואי הפרטי, לאחר שאלו קיבלו את - על

המלצת מנתח עמוד השדרה (מנתחים אורתופדיים או נוירוכירורגיים) 

 יכי רכישה פנימיים המשתנים מעת לעת וממוסד למוסד.ובכפוף להל

  מפיצים שתפקידם למכור את המערכות ללקוחות  - לקוחות סיטונאיים

נדרשים לעבור הדרכות מקיפות איתם מתקשרת החברה מפיצים . הקצהה

ומעבירים את ההתקנה מאחר שהם מבצעים לשימוש במערכת ולהתקנתה, 

   .הדרכות ללקוחות הקצה את

  

קוריאה, , לחברה מכירות ללקוחות בישראל, ארה"ב, גרמניה, דוח זה למועד

  ואוסטרליה. ן ווייטנאם, סין, הודו, יפשוויץ ,, רוסיה, הולנדאיטליה

  

                                                 
  ירותים, חלקי חילוף ומכירות שתלים בהיקפים לא מהותיים.מתן ש   13
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 Renaissance-נבעו בעיקר ממכירת מערכות ה 2012מכירות החברה בשנת 

  אביזרים מתכלים. שירותים ווממכירת 

  

 10 מהן פעילות בשוק האמריקאי, 19לות מערכות פעי 41לחברה  ,דוח זהבמועד 

  .,הודו וויטנאם רוסיה ,בשוק הגרמני והשאר בשוויץ, הולנד, ישראל

  

  :2012בשנת  מלקוחותיה  דולר ארה"בלהלן פירוט הכנסות החברה באלפי 

  

  מדינה  שם

  לשנה שהסתיימה ביום

31.12.2012  

  מכירות

דולר (אלפי 

  )ארה"ב

שיעור מסך 

 הכנסות החברה

  %-ב

א*לקוח    12  1,446  ארה"ב 

  

   .Renaissanceת ומערכלו  וחולים בארה"ב אשר נמכר בית הינו זה לקוח  * 

  

להערכת החברה, השיעורים המופיעים בטבלה לעיל אינם מבטאים תלות כלכלית 

. ללקוחות החברהשל המערכת בשל עלותה כלשהי של החברה במי מלקוחותיה 

ת חולים או מרכז רפואי הנמנה על רשת החברה מוכרת מערכת לביבמקרה שגם 

בתי חולים מסוימת, ההתקשרות מתבצעת מול בית החולים או המרכז הרפואי 

עצמו המהווה לקוח קצה (ובו גם מתקבלת ההחלטה האם לרכוש או לא לרכוש 

למעט מכירה שנייה של , דוח זהכמו כן, יצוין כי נכון למועד  את המערכת).

בקליפורניה, ארה"ב (לפרטים נוספים ראו דוח  TriCityמערכת לבית החולים 

)), 2012-01-319146 –(מס' אסמכתא  2012בדצמבר,  25מיידי של החברה מיום 

מכירות המערכת ללקוחות החברה (להבדיל ממכירות האביזרים המתכלים) הינן 

  פעמיות וזאת, בין היתר, בשל מאפייני המערכת ומחירה.-מכירות חד

  

וחותיה החברה מחתימה את הלקוחות על טופס הזמנה או בהתקשרויות עם לק

על מסמך תנאי התקשרות. טופס ההזמנה מכיל פרטים כגון פרטי הלקוח, סוג 

  המוצר או השירות, מחיר, תנאי תשלום ומועד אספקה נדרש.

   

  בקרב הלקוחות  Renaissance -הטמעת השימוש במערכת ה 3.5.2

דה לתמוך ולסייע במהלך מקפיוהמכירות החברה כחלק מפעילות השיווק 

מתן כמו גם  Renaissance - הניתוחים הראשונים שלאחר מועד התקנת מערכת ה

ידי -תמיכה במקרה הצורך בניתוחים מורכבים. תמיכה והדרכה זו מתבצעת על

) של CSR - Clinical Sales Representativeצוותי התמיכה הקלינית/טכנית (

רה והגדלת תדירות השימוש במערכת ותכליתה בין השאר העמקת החדי החברה
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החברה רואה צמיחה בשיעור  2012. בשנת בקרב הלקוחות שרכשו את המערכת

גרף המראה את  להלןהשימוש במערכות של החברה בעיקר בשוק האמריקאי. 

  .2012ת ערכות מתכלות בארה"ב בשנ ובמכירות פעילות במערכותהצמיחה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 שיווק והפצה  .3.6

ות השיווק והמכירות של החברה מבוצעת באפיקי מכירה ישירים, באמצעות נציגי פעיל

שוויץ ואוסטריה. בשאר השווקים באירופה וכן באסיה החברה  ,החברה בארה"ב, בגרמניה

פועלת באמצעות מפיצים. המפיצים איתם עובדת החברה, הינם ברובם בעלי ניסיון רב 

  בחלקם מפיצים של חברות רובוטיקה אחרות. בהפצת מערכות ציוד רפואי באופן כללי ו

  

בפעילות קלינית אנשי תמיכה  18, מכירות של ציוד קפיטליאנשי  14 , לחברההדוחלמועד 

   הפועלים בישראל ובארה"ב.שיווק אנשי  3- המכירה ו

  

 פעילות חברת הבת בארה"ב  3.6.1

חברת הבת משמשת כזרוע השיווק, המכירות, תמיכה קלינית וטכנית ופיתוח 

סקי של החברה בארצות הברית. מכירות החברה לחברה הבת מבוצעות ע

  כמפורט על בסיס צפי הזמנות מלקוחות חברת הבת. 

  

בכוונת החברה והחברה הבת לחתום על הסכם מתן שירותים, אשר עיקריו 

  .להלן 3.21.1 מפורטים בסעיף
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ך לחברה מערך שיווק ומכירות בארה"ב. כחלק מהגדלת מער 2010החל משנת 

החברה גייסה (באמצעות החברה הבת)  ,הדוח, עד למועד המכירות בארה"ב

אנשי מכירות בכירים  11שיווק, סמנכ"ל סמנכ"ל מכירות בשוק האמריקאי, 

   .שיווקואיש בפעילות המכירה  אנשי תמיכה 13 ,המוכרים ציוד הוני

  

 פעילות החברה בגרמניה 3.6.2

 Med Net GmbHניה, בשם , לחברה סוכן הפועל בגרמ2007החל מחודש ינואר 

")Med Net אשר נותן לחברה שירותי אדמיניסטרציה, גבייה מלקוחות, שינוע ("

מוצר ואספקה, אחסון וניהול מלאי של מוצרי החברה בגרמניה בתמורה לעמלה 

המחושבת כשיעור מהעלות לצרכן הקצה. תמיכה טכנית וקלינית בלקוחות 

  ות הגרמני של החברה. ידי הצו- הקצה בגרמניה נעשית ישירות על

  

במזכר עקרונות לא  Med Netהתקשרה החברה עם חברת  2009בחודש ינואר 

 Med Netמחייב, הכפוף להתקשרות בהסכם סופי, להקמת חברת בת של 

 -ל 2011ששמה שונה בשנת  Mazor Surgical Technologies UGבגרמניה בשם 

Mazor Robotics GmbH ")עניקה לחברה "). החברה ההחברה הגרמנית

הגרמנית זכויות הפצה בלעדיות ביחס למוצריה השונים של החברה בגרמניה, 

"), וכן, מימנה את עלויות השיווק הטריטוריהאוסטריה ושוויץ (בסעיף זה: "

התקשרה  2012בטריטוריה והוצאות התפעול של החברה הגרמנית. בחודש ינואר 

ת שמצוין לעיל עם החברה החברה בהסכם הפצה, אשר מחליף את מזכר העקרונו

הגרמנית, בהתאם להסכם החברה תעניק לחברה הגרמנית זכויות הפצה בלעדיות 

ביחס למוצריה השונים של החברה בגרמניה, אוסטריה ושוויץ ושירות מוגבל גם 

במדינות נוספות באירופה לפי צרכי החברה, וכן, תממן את עלויות השיווק 

רה הגרמנית. החברה העניקה לחברה בטריטוריה והוצאות התפעול של החב

הגרמנית זכות להשתמש בשם "מזור", וזכות זו תפקע עם סיומו של ההסכם 

חודשי  3כמפורט להלן. החברה תעביר לחברה הגרמנית פקדון בסך של עלות 

פעילות, להבטחת הפעילות השוטפת של החברה הגרמנית, ופקדון זה יוחזר עם 

במוצריה השונים של החברה יישאר בכל עת סיום ההתקשרות. הקניין הרוחני 

ה בהסכם נזכרכפי שהגרמנית קניינה של החברה. האופציה לרכישת החברה 

  . ההעקרונות בוטל

  

אסטרטגיית השיווק של הקבוצה משתנה בין הטריטוריות , דוח זהנכון למועד  3.6.3

השונות. ככלל, באירופה בכוונת החברה לחתור לחתימת הסכמי הפצה עם 

עילות שיווק תתבצע הן ברמת המדינות השונות והן ברמת היבשת. מפיצים. פ

הרחיבה את מערך ההפצה וחתמה על הסכמים עם סוכנים החברה  2012בשנת 

ובכוונתה להמשיך ולבחון שווקים נוספים באסיה סין, יפן ובאסיה במדינות 
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ובאירופה להפצה באמצעות מפיצים. בשוק האמריקני, בכוונת החברה להמשיך 

 .טת השיווק הישיר, וכן להתקשרות בשיתופי פעולה עם שותפים אסטרטגייםבשי

  

שנתיים ות הנעות בין ם לתקופהסכמיהחברה מתקשרת עם המפיצים בלרוב 

עם אפשרות להארכת ההסכם לתקופות נוספות ובתנאי שהמפיץ לארבע שנים, 

ץ נוהגת למכור את המערכת למפיעמד ביעדי המכירות שנקבעו בהסכם. החברה 

בגין מכירות שביצעו, לא נוהגת לשלם עמלות למפיצים בהנחה מסוימת והיא 

יחד עם  .אין התחייבות של המפיץ למכור מספר מינימאלי של מערכותומנגד, 

זאת וכאמור לעיל, חידוש ההסכם והענקת הבלעדיות למפיץ בטריטוריה מסוימת 

  תלויה בעמידת המפיץ ביעדי המכירות שנקבעו בהסכם.

  

ת הסכמי ההפצה, המפיץ מתחייב להעניק תמיכה טכנית ללקוחות במסגר

בהתאם להנחיות החברה ובמקרה הצורך, להגיע עם צוות מקצועי לאתר בו 

 המערכת מותקנת.

  

לפרטים אודות הסכמי ההפצה של החברה בסין ראו דיווח מיידי של החברה 

  ).2012-01-065004 -  (מס' אסמכתא 2012במרץ,  12מיום 

  

וקטת בפעולות שיווקיות לקידום קליטת המערכת בקרב לקוחות החברה נ

החברה הרחיבה  2012פוטנציאליים ולפרסום יתרונות השימוש במערכת. בשנת 

ובין היתר הציגה  Renaissance-את הפעילות השיווקית והקלינית של מערכת ה

ואת פעילות החברה במספר תערוכות של מנתחי עמוד  Renaissance-את ה

   שידרה.

  

פעילות השיווק של החברה ברחבי העולם כוללת השתתפות בכנסים מקצועיים,  3.6.4

תערוכות מקצועיות, הפקת סרטי תדמית, פרסום מאמרים מקצועיים, דיוור 

ישיר באינטרנט, תמיכה קלינית וטכנית בלקוחות, קיום ארועי הדרכה, שימוש 

י השיווק של ביחסי ציבור, ביצוע ומעורבות במחקרים מדעיים התומכים ביעד

 מוצרי החברה, פיתוח מרכזי מצויינות.

 

 צבר הזמנות  .3.7

  ות. הזמנצבר לחברה  לא היה 2011בדצמבר,  31ליום 

  

לחברה צבר הזמנות של מערכת אחת ללקוח בארה"ב אשר נכון  2012בדצמבר,  31ליום 

  סופקו. אשר עדיין לא מהמפיץ הסיני  מערכותוכן צבר של שתי  להיום סופקה ללקוח

מועד פרסום הדוח לחברה צבר הזמנות של מערכת אחת שהוזמנה על ידי המפיץ ל

כחלק מהסכם ההפצה עימו שמועד האספקה הצפוי שלהן הוא במהלך  2013האוסטרלי 
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בסין כחלק מהסכם ההפצה עם וכן צבר של שתי מערכות מהמפיץ הרבעון הראשון של שנת 

Cicel אלפי דולר. 1,200צטבר של כ בסכום מ שלהן טרם נקבעמועד האספקה ר שוא  

  

 תחרות  .3.8

החברה פועלת בשוק ניתוחי עמוד השדרה ומספקת פתרון להנחיית כלים  3.8.1

כירורגיים במהלך הניתוח תוך שימוש בטכנולוגיה המאפשרת ניתוחים בפולשנות 

החשיפה לקרינה מייננת וחיסכון בזמן מזערית תוך שימור על רמת דיוק מירבית, 

  . ולהוהח עבור הצוות המנתח

  

להערכת החברה, בין מתחרותיה של החברה בתחום הניווט מונחה הדמיה, ניתן 

) ניתוחיות, Navigationלמנות חברות אשר מייצרות ומשווקת מערכות ניווט (

 GE-ו BrainLAB ,Medtronic Navigation ,Strykerכגון 

Healthcare/General Electric ו (לפרטים אודות השוק בו פועלת החברה רא

  .)להלן 3.8.2וסעיף לעיל  3.1.4סעיף 

  

 להלן טבלה מסכמת של מוצרים המתחרים במוצרי החברה 3.8.2

 כירורגי ניווט מערכות  Renaissance-ה מערכת  

  *קיימות

+  מתכלה רכיב+  הוני ציוד  עסקי מודל

  שירות

 לעתים( שירות+  הוני ציוד

 להתחייבות במצומד נמכר

  )שתלים לרכישת

. מיניאטורית הרובוטיק  טכנולוגיה

  מיקום הנחיית

 איכון, אופטית עקיבה

   הכלים תנועת

 נמצא, לרוב( סייע+  רופא  התפעול אופן

 החברה של מכירות נציג

  )בניתוח

  סייע+  רופא

 בהם עיקריים יישומים

 אפקטיביות הוכחה

  לקוחות רצון ושביעות

  יריכיים ואגן מוח   שדרה עמוד

 מערכות עם אינטגרציה

  הדמיה

  חבהר  רחבה

 – משתמשים הערות

  שימוש נוחיות

. הניתוחית לסביבה מותאם

  הסביבה בשינוי צורך אין

 אילוצים קיימים

 וטכנולוגיים ארגונומיים

 האיכון מערכת למיקום

  ניתוחית הגישה ועדכון
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 כירורגי ניווט מערכות  Renaissance-ה מערכת  

  *קיימות

 קלינית אפקטיביות

 מדווחת/ מוכחת מירבית

  המקצועית בספרות

 ניתוחים, מורכבים ניתוחים

  מזערית בפולשנות

 או פשוטים יתוחיםנ

  צוואריים

 מיקום לוידוא אפשרות

 לאחר או במהלך שתלים

  הניתוח

. מינימאלית מחיר תוספת

  C-OnSite ה טכנולוגיית

+  מהותית מחיר תוספת

  ייעודי הדמיה ציוד רכישת

אשר דומות במאפייניהן אחת  ) ניתוחיותNavigationחברות אשר מייצרות ומשווקת מערכות ניווט (  (*)  

  .GE Healthcare/General Electric-ו  BrainLAB ,Medtronic Navigation ,Stryker, כגון שניהל

  

בנוסף, כחלק מהליך המכירה החברה מתמודדת על הקצאת תקציבים הוניים של  3.8.3

כנגד הוצאות הוניות שונות של בתי Renaissance -בתי החולים לטובת מערכת ה

   שהתחרות על התקציבים תגבר. בזמנים של האטה כלכלית יתכן החולים.

   

על מנת להתמודד עם התחרות בשוק זה, החברה פועלת לפיתוח טכנולוגיות  3.8.4

חדשות והגנה עליהן, ככל שניתן, על ידי רישומן כפטנט. כמו כן, החברה פועלת 

ליצירת שיתופי פעולה עם שותפים אסטרטגיים בתחום פעילותה. דרך נוספת בה 

ם התחרות היא בהתייעצות עם מומחים מתחום נוקטת החברה להתמודדות ע

האורתופדיה, עמוד השדרה, הנוירוכירורגיה, הטראומה והמחשוב (לפרטים 

  ).הלןל 3.13.8נוספים ראו סעיף 

 

 כושר ייצור .3.9

- מורכב מתתי מכלולים. מרבית תתי המכלולים של המוצר מורכבים על Renaissance -ה 

ידי החברה. החברה החליטה -רטוטים שהוכנו עלפי תכניות עבודה וש- ידי קבלני משנה על

לפעול באמצעות קבלני משנה לצורך ייצור המוצר על מנת לאפשר גמישות בכושר הייצור, 

להקטין מלאי בתהליך הייצור ולהסתמך על יתרון לגודל של קבלני המשנה. לחברה הסכמי 

  סודיות עם קבלני המשנה.

  

עת בדיקות איכות, כיולים, אינטגרציה של החברה קולטת את המכלולים המורכבים ומבצ

  התוכנה בחומרה, הרכבה, בדיקות סופיות ואריזה.

  

למיטב ידיעת החברה, אין לקבלני המשנה שלה מגבלות ייצור משמעותיות, בהתייחס 

, שניים מקבלני המשנה של החברה הינם בגדר דוח זהלצרכי הייצור של החברה. למועד 

 6 -פתם (אם תידרש) עשויה להיות כרוכה בעיכוב של כקבלני משנה מהותיים אשר החל

חודשים, אולם, על מנת לצמצם את החשיפה הכרוכה בכך החברה התקשרה עמם 

בהסכמים, שלפיהם במקרה שקבלן המשנה ירצה לסיים את ההסכם עם החברה יהא עליו 

ום כל חודשים לפני ת 3 - חודשים והשני  18 - ליתן לחברה הודעה מוקדמת ארוכה (האחד 
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). כמו כן, החברה מחזיקה להלן 3.14תקופה שנקבעה בהסכם; לפרטים נוספים ראו סעיף 

  מלאי של יחידות שלמות של המוצר. 

  

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .3.10

  משרדי החברה בקיסריה 3.10.1

באזור תעשייה,  7, פעילות החברה מתבצעת ממשרדיה ברחוב האשל הדוחלמועד 

רה חתמה על הסכם להארכת תקופת השכירות החב 2011קיסריה. בחודש יולי 

וכן להגדיל את השטח המושכר כך שבסה"כ השטח  2014בדצמבר  31עד לתאריך 

ידי החברה -מ"ר. דמי השכירות ודמי הניהול המשתלמים על 769המושכר הינו 

 31- , הינם כהדוחלמשכיר (שהינו צד שלישי שאינו בעל עניין בחברה), למועד 

  אלפי ש"ח לחודש (צמוד למדד).

  

  הסכם שכירות חברת הבת בארה"ב 3.10.2

מ"ר בעיר  445-לחברת הבת בארה"ב הסכם שכירות לשכירת שטח בן כ

Norcross 1,900- במדינת ג'ורג'יה בארה"ב, בתמורה לדמי שכירות בסך של כ 

   .2013 באפריל 30לתאריך בתוקף עד דולר ארה"ב בחודש. ההסכם 

  

הסכם היה לחברת הבת בארה"ב  2012ועד דצמבר  2011 החל מחודש פברואר

מ"ר בברוקלין ניו יורק בתמורה לדמי שכירות בסך של  110-לשכירת שטח בן כ

דולר ארה"ב בשנת  2,500-דולר ארה"ב לחודש בשנת השכירות הראשונה ו 2,250

  .2013השכירות השניה. ההסכם בתוקף עד לחודש פברואר 

  

מ"ר  600-ת הבת הסכם לשכירות שטח בן כלחבר 2013החל מחודש מרץ 

דולר  אלפי 12- כ יים בסך שללדמי שכירות חודש הפלורידה בתמור ובאורלנד

   .חודש 38-. תקופת השכירות היא לארה"ב

  

 31.12.2012ליום להלן פירוט העלות המופחתת של הרכוש הקבוע של החברה 

  ):דולר ארה"ב(באלפי 

  

  31.12.2012  

  275  ימכונות וציוד יצרנ

  91  ריהוט וציוד משרדי

  286  מחשבים

  22  רכבים

  92  שיפורים במושכר
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 מחקר ופיתוח .3.11

 פעילות המחקר והפיתוח ותוצאותיה  3.11.1

התחום העיקרי בו עוסקת החברה, מיום היווסדה, הינו מחקר ופיתוח של 

מערכות רובוטיקה מיניאטוריות ותוכנות לעיבוד תמונה וניווט מונחה הדמייה 

בהליכי ניתוח בעמוד השדרה, וכן מחקר ופיתוח מוצרים ואפליקציות לשימוש 

המבוססים על טכנולוגיה זו. בנוסף, החברה עוסקת בפיתוח מוצרים חדשים, 

  .עילל 3.4כמפורט בסעיף 

  

עובדים ויועצים,  16 ,הדוחלחברה מחלקת מחקר ופיתוח המונה, נכון למועד 

וח רובוטיקה מזערית, חומרה, ), אשר עוסקים בפיתCTOכולל המדען הראשי (

  שתלים, כלים ניתוחיים תוכנה ואפליקציות קליניות של המוצר. 

  

החברה משקיעה משאבים בהגנה על הקניין הרוחני שברשותה. לשם כך, החברה 

מגישה מפעם לפעם, בקשות לרישום פטנטים בשווקים בהם היא פועלת 

יאליים. לפירוט בדבר ובשווקים אחרים אותם החברה מעריכה כשווקים פוטנצ

  .להלן 3.12פטנטים שאושרו ובקשות שהוגשו לרישום פטנטים, ראו סעיף 

  

מיום היווסדה, יוזמת החברה שיתופי פעולה מחקריים וקליניים לצורך ביסוס 

ידה, כמו גם לצורך - הידע המונח בבסיס המוצרים המפותחים והמשווקים על

נעזרת במחקרים אלה לצורך  פיתוח חדשני ומתמשך של מוצרים אלה. החברה

, החברה הדוחרכישת הכרה בקהילה הרפואית ולפרסומים מדעיים. למועד 

בפעילות מחקרית המתבצעת במספר מרכזים שונים בישראל בארה"ב מעורבת 

וגרמניה ובכללם המרכז הרפואי הדסה, ובתי חולים במינכן, גרמניה ובארה"ב 

ידי -חקר והפיתוח מתבצעת עלבבתי חולים בקליפורניה וטקסס. פעילות המ

  .החברה בלבד תוך שימוש ביועצים מקצועיים בתחומים הנדרשים

  

, החברה מממנת את השקעותיה במחקר ופיתוח בעיקר באמצעות הדוחלמועד 

גיוסי הון, ממענקים שהתקבלו מהמדען הראשי ומענקים שהתקבלו מהאיחוד 

  .האירופאי

  

כת המדען הראשי בדבר השתתפות התקבל בחברה אישור לש 2009בחודש יוני 

. השתתפות  GO-LIF-המדען הראשי בפרויקט הקשור לפיתוח פרוצדורת ה

אלפי  3,445מתוך תקציב של עד  40%המדען הראשי בפרויקט הינה בשיעור של 

אלפי ש"ח, והכל בכפוף להוראות החוק לעידוד  1,378-ש"ח, דהיינו סך של כ

"), התקנות שהותקנו מכוחו חוק המו"פ(" 1984 - מחקר ופיתוח בתעשיה, תשמ"ד 

ונוהלי התקצוב. בגין השתתפות המדען הראשי בפרויקט, הוא יהיה זכאי 

להלן) שישולמו מכל הכנסות החברה בגין  3.11.3לתמלוגים (כמפורט בסעיף 
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קיטים לשימוש חד פעמי, כלי ניתוח והתקנים המשמשים לניתוח גב בפולשנות 

  , תוכנות ושרות.מינימאלית, חלפים, מתכלים

  

  הוצאות מחקר ופיתוח 3.11.2

אלפי דולר  2,760סך של ידי החברה -על במחקר ופיתוח הושקעו 2012בשנת 

  . ארה"ב

  

סך התחייבות החברה  –בקשר עם מענקים שהתקבלו בחברה מהמדען הראשי 

דולר אלפי  832- היא ככפי שמוצגת בדוחות הכספיים  2012, בדצמבר 31ליום 

עבור תשלומים  הנומינאלית ריבית בגין התחייבויותהוקרן היתרת  .ארה"ב

אלפי דולר,  237 - אלפי דולר וכ 703 -עתידיים למדען הראשי עומדת על סך של כ

. בהתאם, המדען הראשי זכאי לתמלוגים המחושבים בעיקרם בשיעור בהתאמה

מסך התמורה בגין מכירות החברה, בסכום מצטבר שלא  3.5%-ל 3% הנע בין

  ך המענק שנתקבל, בתוספת ריבית ליבור.יעלה על ס

  

 מענקי פיתוח שהחברה קיבלה 3.11.3

שם המוצר 

הרפואי 

שבגינו 

התקבל 

מענק מדען 

  ראשי

  

  

  2012מענק שהתקבל בשנת 

סך 

המענקים 

 ושהתקבל

מהמדען 

הראשי 

למועד 

  הדוח

תנאי השבת המענק, לרבות 

  לוחות זמנים להשבתו

תניות 

מיוחדות 

שנקבעו על 

ידי המדען 

הראשי 

קשר עם ב

המענק ו/או 

תנאי 

  השבתו

רובוטים 

  רפואיים

  

  

-  

אלף  964

דולר 

  ארה"ב

 3.5%-3%תמלוגים של 

ממכירות פרי המחקר 

והפיתוח שמומנו כאמור, 

 100%בסכום שלא יעלה על 

מסך המענקים שנתקבלו על 

ידי החברה כשהוא צמוד 

לדולר ובתוספת ריבית 

  ליבור. ללא הגבלת זמן.

 החברה 2006החל משנת 

החלה לשלם תמלוגים 

למדען הראשי והיא צופה כי 

תסיים לשלם את התמלוגים 

 .2014האמורים במהלך שנת 
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שם המוצר 

הרפואי 

שבגינו 

התקבל 

מענק מדען 

  ראשי

  

  

  2012מענק שהתקבל בשנת 

סך 

המענקים 

 ושהתקבל

מהמדען 

הראשי 

למועד 

  הדוח

תנאי השבת המענק, לרבות 

  לוחות זמנים להשבתו

תניות 

מיוחדות 

שנקבעו על 

ידי המדען 

הראשי 

קשר עם ב

המענק ו/או 

תנאי 

  השבתו

GO LIF    

 

-  

אלף  363

דולר 

  ארה"ב

 3.5%-3%תמלוגים של 

ממכירות פרי המחקר 

והפיתוח שמומנו כאמור, 

 100%בסכום שלא יעלה על 

מסך המענקים שנתקבלו על 

ידי החברה כשהוא צמוד 

בתוספת ריבית לדולר ו

  ליבור. ללא הגבלת זמן.

החברה  2006החל משנת 

החלה לשלם תמלוגים 

למדען הראשי והיא צופה כי 

תסיים לשלם את התמלוגים 

 . 2014האמורים במהלך שנת 

התבצע 

שיוך 

תיקים 

לתוכנית 

המדען 

הראשונה 

"רובוטים 

 רפואיים" 

  

לוגים) במסגרת מענקים (הכפופים לתשלום תמ קיבלהכמפורט לעיל, החברה 

ידי משרד המדען הראשי במשרד התעשייה, -תוכניות מחקר ופיתוח שאושרו על

  המסחר והתעסוקה.

  

החברה קיבלה מענקים מהאיחוד האירופי. עד ליום  2011עד  2008בשנים בנוסף, 

אלפי ש״ח בגינם אין לחברה  951הועבר לחברה סך כולל של  2012, בדצמבר 31

החברה אינה עתידה לקבל סכומים נוספים מהאיחוד  להחזר המענק. התחייבות

  האירופי.

  

 דולר ארה"באלפי  4,000-כ , בכוונת החברה להשקיע סך כולל של2013בשנת 

  בפעילות מחקר ופיתוח.

בסך סכום במחקר ופיתוח השקיעה החברה  הדוחועד למועד  2013שנת במהלך 

  .דולר ארה"ב אלפי 800 -של כ

  

מים שבכוונת החברה להשקיע בפעילות מחקר הערכת החברה בדבר הסכו

ופיתוח כמפורט לעיל, הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות 
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ערך, המבוסס על המידע הקיים בידי החברה למועד דוח זה, ואין וודאות בדבר 

  התממשותו בפועל.

  

/או להלן טבלה המרכזת את התמלוגים בהם החברה מחויבת בקשר עם שיווק ו 3.11.4

 מכירה של מוצרי החברה

  

זהות מקבל 

  התמלוגים

הסיבה לזכאות 

  לתמלוגים
  הערות  טווח התמורה  סוג התשלום

  המדען הראשי

 השתתפות מענקי

 ופיתוח במחקר

של מערכת 

הרובוטית של 

החברה ושתלי 

GO-LIF  

בשיעורתמלוגים

 3.5%-3%של 

ממכירות פרי 

 המחקר והפיתוח

שמומנו כאמור, 

 שלא בסכום

 100%על  יעלה

המענקים  מסך

 ידי על שנתקבלו

 כשהוא החברה

צמוד לדולר 

 ריבית ובתוספת

  .ליבור

 3.11.3ראו סעיף   לא מוגבל בזמן

 

 נכסים לא מוחשיים .3.12

 כללי 3.12.1

לחברה ידע בכל הקשור לפיתוח מוצרים בתחום פעילותה הכולל, בין היתר, מידע 

רוחני, שרטוטים, ), נתונים, ידיעות, קניין know-how(אינפורמציה), ידע (

מפרטים טכניים, תוכנות, אלגוריתמים, רשימת לקוחות פוטנציאליים ותוכניות. 

החברה פועלת ככל האפשר להגנת עסקיה, וכל ידע אחר הקשור למוצריה 

ולעסקיה באמצעות רישום פטנטים במדינות שונות בעולם, ומשקיעה בכך 

ת עם צדדים שלישיים משאבים ניכרים. בנוסף, החברה מתקשרת בהסכמי סודיו

הנחשפים למידע שברשותה, כולו או חלקו, לרבות ספקיה, קבלני המשנה שלה, 

  עובדיה ולקוחותיה.

 

  מדיניות הפטנטים של החברה 3.12.2

ההצלחה של החברה תלויה בחלקה ביכולתה לקבל, להחזיק ולאכוף הגנה 

 פטנטית בארצות הברית, אירופה, וארצות נוספות בהן היא מתכוונת לפעול.

החברה מכירה בחשיבות קבלת הגנה פטנטית הן לטכנולוגיות והן למוצרים 
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ידה. במקרים בהם החברה מעוניינת או חייבת -הייחודיים המפותחים על

להשתמש בטכנולוגיות המוגנות בפטנטים בבעלות אחרים, החברה מכירה בצורך 

ות, לקבל רישיון לשימוש בזכויות בפטנטים אלה. כאשר מתגלות אמצאות חדש

החברה מסתייעת בעורך פטנטים על מנת לקבוע האם הטכנולוגיה כשירה 

לרישום כפטנט. כאשר ההערכה מורה על צורך בהגנה פטנטית, מוגשת בקשת 

) בארה"ב. לרוב, ההגנה הפטנטית נדרשת Provisional Patentפטנט ראשונית (

תחרים בארצות הברית, יפן ואירופה. במקרים בהם שווקים משמעותיים או מ

משמעותיים מצויים מחוץ לארצות אלה, נעשה מאמץ להגיש בקשות בכל 

  השווקים הרלוונטיים. 

  

החברה פועלת לרישום פטנטים, ככל הניתן במדינות מתועשות, לרבות ארצות 

הברית, אירופה, קנדה ויפן. משמעותה של הגשת בקשה בינלאומית לרישום 

שת רישום פטנט במדינות ) הינה שמירת האופציה להגשת בקPCTפטנט (

חודשים ממועד הגשת הבקשה  42עד  30, בתוך תקופה של PCTהחברות בארגון 

  המקורית, כאשר תאריך הבקשה נחשב כתאריך הגשת הבקשה הבינלאומית.

  

להערכת החברה, היא נוקטת במאמצים מסחריים סבירים על מנת להגן על 

  להלן. 3.12.4המתואר בסעיף קניינה הרוחני, לרבות מערך הפטנטים של החברה, 

  

  סקירה של משפחות הפטנטים של החברה 3.12.3

מערך הפטנטים של החברה כולל פטנטים ובקשות בבעלות החברה (המכסים 

ידי החברה). הפטנטים נערכו על מנת -טכנולוגיות ומוצרים שהומצאו ופותחו על

מצויות להגן על הטכנולוגיות והמוצרים של החברה ברמות שונות. כמפורט להלן, 

הבקשות לפטנטים בשלבים שונים של קבלת האישור המתאים, החל בפטנטים 

  ).Provisional Patentשאושרו וכלה בפטנטים אשר הוגשו הגשה ראשונית (

  

 הטכנולוגיות המכוסות בפטנטים  3.12.4

רישיונות  2, פטנטים רשומים במדינות שונות 4תיק הפטנטים של החברה מכיל 

בקשות  14-ו Cleveland Clinic Foundation (CCF) - לפטנטים שהתקבלו מ 

במדינות שונות נוספות שמגנות  ברשום ראשוני) 3-בתהליך רישום ו  11( פטנטים

על הטכנולוגיות העיקריות של החברה ועל התוצרים הנובעים מהן. להלן פירוט 

משפחות הפטנטים וסטאטוס מערך הגשת הבקשות לרישום הפטנטים של 

  ל משפחות אלו:המוצרים הנמנים ע
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 פטנטים מהותיים רשומים 3.12.5

 

הזכויות   תיאור הפטנט  מספר הפטנט

  בפטנט

מועד 

פקיעה צפוי 

 של הפטנט

מדינות בהן 

  אושר

US 6,837,892   

  

Miniature Bone-attached 

Surgical Robot -  

עצם, - רובוט מיניאטורי צמוד

לביצוע ניתוחים מונחי אמצעי 

הדמיה ממוחשבים, בעמוד 

  ה.השדר

  . ארה"ב  7.2021  בעלות

CA 2,454,861 

 

  .קנדה

EP 1 414 362 בריטניה, שוויץ ,

, צרפת, גרמניה

 הולנד, איטליה

  .שוודיהו

CA 2,489,584 

 

Robot for use with 

Orthopedic Inserts – 

שיטה לקידוח חורים למסמרים 

לעצמות ארוכות תוך שימוש 

  במערכת מונחית רובוט.

  קנדה.   6.2023  בעלות

תביעות הפטנט  

 אושרו 

מספר הפטנט טרם 

 נמסר

  אירופה

JP 4439393 .יפן  

EP 192 631 1  Robotic Total/Partial Knee 

Arthroplastics

שיטה לביצוע ניתוחי החלפת 

תוך שימוש בהדמייה  מפרק ברך

.וברובוט להנחייה  

בריטניה,   5.2023  בעלות

, צרפת, גרמניה

  איטליה

US 7,887,567 

  

Apparatus for Spinal 

Fixation of Vertebrae  

גשר לקיבוע חוליות עמוד שדרה 

בהליך ניתוחי מונחה מחשב, 

תוך שימוש ברובוט במהלך 

  הניתוח.

  ארה"ב.  10.2024  בעלות

CA 2,541,773 

 

  קנדה.

JP 4802100  .יפן  
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הזכויות   תיאור הפטנט  מספר הפטנט

  בפטנט

מועד 

פקיעה צפוי 

 של הפטנט

מדינות בהן 

  אושר

KR  

10-1062953 

  קוריאה.

JP 4833084 

  

Verification System for 

Robot Pose –  

אמצעי ושיטה לוודא מיקום של 

הרובוט במהלך הניתוח. מספק 

גיבוי במקרה של תקלה 

  בסנסורים של הרובוט.

  יפן.  2.2025  בעלות

תביעות  הפטנט  

  אושרו

מספר הפטנט טרם 

נמסר

  ארה"ב

AU 2005211244 

  

  אוסטרליה.

KR  

10-1151515 

  קוריאה.

EP 916 725 1 בריטניה,  

, צרפת, גרמניה

  איטליה

US 8,394,144 System for Positioning of 

Artificial Spinal Disc. 

System for Positioning of 

Surgical Inserts and Tools

שיטה המתבססת על הדמייה 

מאפשרת  אשר תוך ניתוחית

כוונון מדויק של משתלים 

בחוליות תוך שימוש בתמונות 

כמו כן, רה ייעודית . רנטגן ומט

ההרחבה כוללת שיטה למיקום 

של כלי הניתוח או של משתלים 

  שאינם דיסק מלאכותי.

  

 ארה"ב  9.2026  בעלות

הבקשות  (שתי

  אוחדו לאחת)
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הזכויות   תיאור הפטנט  מספר הפטנט

  בפטנט

מועד 

פקיעה צפוי 

 של הפטנט

מדינות בהן 

  אושר

US 8,335,553 CT-free Spinal Surgical 

System 

שיטה לתכנון וביצוע ניתוח 

   CTמונחה הדמיה ללא צורך ב

  מקדים  

  רה"בא 9.2026  בעלות

  C-arm Computerized 

Tomography System 

הדמיה תלת ממדית של הגוף 

רנטגן דו ממדיים   מתוך צילומי

   C-armהמתקבלים ממערכת 

  ארה"ב4.2027  בעלות

US 8,328,852 Segmented cage for 

Intervertebral Support 

שיטה רב שלבית לקיבוע בין 

 חולייתי בשיטה זעיר פולשנית

  ארה"ב  3.2028  בעלות
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הזכויות   תיאור הפטנט  מספר הפטנט

  בפטנט

מועד 

פקיעה צפוי 

 של הפטנט

מדינות בהן 

  אושר

US 8,066,748 Apparatus and Method for 

Affixing Body Structures14 -  

חיבור חוליות באמצעות מחבר 

גמיש חלקית כדי לאפשר תנועה 

  בין חוליתית.

זכות 

שימוש 

בלעדית 

  לחברה.

במקרה 

 7שתוך 

שנים 

מיום 

אישור 

הפטנט 

.)11.2011 (

לא תהיה 

מכירה 

ראשונה 

של מוצר 

המתבסס 

הפטנט על 

האמור, 

זכות 

השימוש 

לא תהיה 

  בלעדית

  ארה"ב  10.2028

US 8,100,950 Oblique Lumbar Interbody 

Fusion5 – 

חיבור אלכסוני בין שתי חוליות 

המאפשר איחוי חוליות זעיר 

  פולשני.

זכות 

שימוש 

בלעדית 

שאינה 

מוגבלת 

  בזמן

  ארה"ב  7.2028

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  להלן.3.21.4). לפרטים ראו סעיף Cleveland Clinic Foundation )CCF- רישיונות לפטנטים שהתקבלו מ  14
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 בקשות לרישום בגין פטנטים מהותיים 3.12.6

  

שם בקשת 

  הפטנט

תיאור הפטנט 

  המבוקש

הזכויות 

הצפויות 

בפטנט (ככל 

  שיירשם)

מועד 

  קדימות

מועד הגשת 

  15הבקשה

  

מדינות בהן 

הוגשה 

  הבקשה

Minimally 
Invasive 
Insertion of 
Rods in Spinal 
Fusion 

להחדרת  אמצעי

משתלים רפואיים 

בהליכים 

ניתוחיים בעמוד 

השדרה, 

  בפולשנות זעירה. 

  

  ארה"ב  2.2007  13.8.2004  ותבעל

Image-guided 
Robotic  
System for 
Keyhole 
Neurosurgery 

שיטה לכוונון 

אוטומטי מדויק 

של כלי ניתוח 

בניתוחי מוח 

 מזעריתבפולשנות 

בעזרת רובוט 

  זעיר. 

  

  ארה"ב  6.2007  13.1.2005  בעלות

  אירופהו

Bone Drilling 
Cannula 

שיטה לקיבוע 

ולמנוע המקדח 

לצורך לקה הח

קידוח מדויק 

בעצמות בהליכים 

  אורתופדיים.

  

  ארה"ב  2.2008  5.3.2007בעלות

Guided Oblique 
Spinal Inter-
Body Fusion 

שיטה וכלים 

לבצוע איחוי 

אלכסוני של 

  חוליות.

  ,ארה"ב  6.2011 1.12.2008בעלות

  ,אירופה

  קנדה

  סיןו

                                                 
 בכל מדינה ומדינה.הינו התאריך שבו מתחילה הבחינה הלאומית  מועד הגשת הבקשה   15
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שם בקשת 

  הפטנט

תיאור הפטנט 

  המבוקש

הזכויות 

הצפויות 

בפטנט (ככל 

  שיירשם)

מועד 

  קדימות

מועד הגשת 

  15הבקשה

  

מדינות בהן 

הוגשה 

  הבקשה

Double 
Threaded 
Orthopedic 
Screw 

 בורג אורטופדי

חדשני המאפשר 

ביצוע יעיל של 

התהליך הניתוחי 

GO-LIF.  

  ,ארה"ב  6.2011  9.12.2008בעלות

  ,אירופה

  קנדה

  סיןו

Surgical Hand-
Held Robot 

מערכת ידנית 

המאפשרת הנעת 

כלי הניתוח 

בדייקנות רבה 

בהתאם למתווה 

  נתון.

  ,ארה"ב  2.2012  17.8.2009בעלות

  קנדה

  אירופהו

Active Bed 
Mount for 
Surgical Robot 

מערכת 

המאפשרת מיקום 

רובוט רפואי 

בדייקנות יחסית 

לחולה ובו בעת 

עומדת בהפרעות 

  סביבה.

  --- -  5.12.2011בעלות

 - ---  

  ארה"ב

Provisional  

Robotic Guided 
Endoscope 

הובלה מדוייקת 

באמצעות רובוט 

של אנדוסקופ על 

סמך תכנון קדם 

  ניתוחי.

  14.5.2012בעלות
  

 - ---  

  

  ארה"ב

Provisional 

Application 

On-Site 
Verification of 
Implant 
Positioning 

הדמיה תלת 

מימדית תוך 

ניתוחית של  

עצמות ומשתלים 

לצורך זיהוי מיידי 

של מיקום 

  המשתלים. 

 22.5.2012בעלות
 

 - ---  

  

  ארה"ב

Provisional 

Application 

  

ע לחברה על קיום מניעה מהותית ידוולמיטב ידיעתה של החברה, לא הדוח למועד 

מלעשות שימוש בטכנולוגיה מהותית שלה, במדיניות העיקריות בהן היא פועלת ו/או 

 Freedom toמתכוונת לפעול בעתיד. עם זאת, החברה לא ביצעה בדיקת חופש פעולה (
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operate .ביחס לשימוש בטכנולוגיה כאמור (  

  

ת במקרה שבקשת החברה לרישום פטנט לית ומשפטית אפשריעל מנת להקטין חשיפה כלכ

מהותי תידחה, החברה נוקטת במדיניות של הגשת בקשות שונות היוצרות הדדיות בהגנה 

תישאר הגנה על המוצר או , כאמור על הפטנטים של החברה כך שבמקרה שבקשה תידחה

לפטנט בקשת ההמשך במקרה שלדוגמה, כך התהליך הספציפי מכיוונה של בקשה אחרת. 

, קיימות הבקשות של תידחה Miniature bone-attached Surgical Robot -תו שכותר

 Apparatus for Spinal Fixation of - יישומים ספציפיים כגון בשימושים לניתוחי גב

Vertebrae ;בשימושים לניתוחי ראש -Image-guided Robotic System for Keyhole 

Neurosurgery; ובשימושים לניתוחי ברך-Robotic Total/Partial Knee Arthroplastics 

  המגבילים שימושים המתוארים בבקשה הנידחת.

  

נובע הן מהאיחור של  , ככל שישנו,למיטב ידיעת החברה, העיכוב ברישום של הבקשות

משרדי הפטנטים השונים בתהליך התחלת הבחינה, והן מרוחב ההגנה שהחברה מנסה 

ל האפשר, דבר המקשה ומאריך את תהליך אישור להשיג על ידי בקשה לכיסוי רחב ככ

משך הזמן הממוצע לאישור של אותם פטנטים של החברה , הדוחנכון למועד הבקשות. 

שנים, המהווה  5.3-כ הינו תקופה שלשאושרו זה מכבר, החל מתחילת הבחינה הלאומית, 

בקשות השאם זאת אין וודאות פרק זמן סביר לאישור פטנטים מסוג זה ובתחומים אלו. 

  יאושרו בסופו של התהליך. שבבחינה

  

קניין רוחני הפטנטים על אמצעות בשל הגנה מדיניות החברה ככלל, החברה נוקטת ב

, תוך התייחסות לשיקולי עלות תועלת ותעדוף  חברהעל ידי המפותח הדרוש לה ואשר 

מלאה על  אך יחד עם זאת, אין וודאות כי לחברה יש הגנההמדינות בהן מוגשות הבקשות, 

למוצרים הקיימים והמוצרים בפיתוח, ואין וודאות לגבי  כל הקניין הרוחני הדרוש לה

  .ההשפעה, ככל שתהיה, במקרה שאחת או יותר מהבקשות לפטנטים לא תאושר

  

סך ההוצאות בגין הגשת הבקשות לרישום פטנטים ורישום פטנטים מיום תחילת פעילות 

החברה  2012. בשנת דולר ארה"באלפי  805 - של כ מסתכמות בסך הדוחהחברה ועד למועד 

בגין הגשת הבקשות לרישום פטנטים, ותחזוקות , דולר ארה"באלפי  125הוציאה סך של 

רישום פטנטים. לפרטים בדבר סכומים שהוכרו בגין הנכסים הלא מוחשיים כנכס בדוחות 

. להערכת 2013בדצמבר,  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  11הכספיים ראו באור 

בגין הגשת  דולר ארה"באלפי  100 -החברה צפויה להוציא כ ,2013במהלך שנת החברה, 

  בקשות לרישום פטנטים וניהול פטנטים הנמצאים בתהליך רישום. 

  

הערכת החברה בדבר הוצאותיה העתידיות כאמור הינם מידע צופה פני עתיד, כמשמעות 

רכות החברה הנסמכות על מידע בדבר מונח זה בחוק ניירות ערך, המתבסס על הע

הוצאות כאמור שהוציאה בעבר והערכותיה באשר לפעולות הנדרשות בתקופה הנזכרת 

לעיל. סכומים אלה עשויים להשתנות (אף באופן מהותי) בהתאם לאמצאות ופיתוחים של 
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, שינויים רגולטורים וגורמים אחרים שאינם הדוחהחברה, שאינם ידועים לה נכון למועד 

  בשליטת החברה.

  

רישום הפטנטים והגשת בקשות כאמור מלווה בייעוץ מקצועי של מומחים ונעשה במטרה 

להעניק לקבוצה הגנה קניינית נאותה ומירבית בפטנטים האמורים. למיטב ידיעת החברה, 

חשיבות רישום הפטנטים כאמור הינה הענקת הגנה קניינית למוצרי החברה במדינות בהן 

  שנה מיום ההגשה. 20יים של פטנטים בישראל ובחו''ל הינו עד נרשמו. אורך הח

  

הסכם העברת זכויות בהמצאה של יישום חברה לפתוח המחקר של  3.12.7

 עצמות ארוכות -") יישוםהאוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ ("

לפרטים אודות הסכם עם יישום בעניין העברת זכויות בהמצאה בנושא עצמות 

  .להלן 3.21.2ארוכות ראו סעיף 

  

 הסכם פיתוח תוכנה 3.12.8

  .להלן 3.21.3לפרטים אודות ההסכם ראו סעיף 

  

 סימני מסחר 3.12.9

, ובגין בארה"ב SpineAssist-החברה רשמה סימן מסחר בגין שמו של המוצר, ה

רישום סימני לתהליך היא מצויה ב. ובאירופהRenaissance  - שמו של המוצר, ה

  . C-OnSite -ובמדינות נוספות  Renaissance-מסחר ל

  

 Cleveland Clinic Foundationהסכם מחקר עם  3.12.10

  .לעיל 3.2.2לפרטים אודות ההסכם ראו סעיף 

  

 הון אנושי .3.13

  מבנה ארגוני 3.13.1

 הדוח  למועדנכון להלן תרשים המתאר את המבנה הארגוני של החברה 
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   מספר העובדים המועסקים בחברה  3.13.2

 45ושאי משרה), שמתוכם עובדים (כולל נ 81, החברה מעסיקה הדוחלמועד 

להלן פירוט בדבר מספר בחברת הבת בארה"ב.  36-מועסקים בחברה בישראל ו

  :2012 -ו 2011 בשנים עובדי החברה 

  

שיווק   תאריך

ומכירות 

– 

ישראל 

 וארה"ב

מחקר 

 ופיתוח

בקרה   תפעול

איכות 

 ורגולציה

הנהלה 

 וכספים

  סה"כ

31.12.2011  26  14  6  2  8  56  

31.12.2012  40  16  11  1  9  77  

  

נובע בעיקרו מהגדלת  2012-ל 2011הגידול במצבת כוח האדם בחברה בין השנים 

  .מערך השיווק והמכירות של החברה בארה"ב

 

 הסכמי העסקת עובדי החברה 3.13.3

החברה נוהגת להתקשר עם עובדי החברה בהסכמי העסקה, הכוללים, בין היתר, 

והקניית הבעלות בהמצאות  התחייבות של העובד לשמירה על סודיות, אי תחרות

פי מקצת -ופיתוחי העובד לחברה. מרבית ההסכמים הינם לעובדים במשכורת. על

בסיס שעתי. בנוסף - הסכמי ההעסקה האמורים, מועסקים עובדי החברה על

קובעים ההסכמים תנאי העסקה הנוגעים לימי חופשה, ימי מחלה והשתתפות 

אות לעניין חכירת רכב, תכנית בהוצאות נסיעה. מקצת ההסכמים קובעים הור

ביטוח מנהלים, הפרשות לפיצויי פיטורין, הענקת קרן השתלמות אליה תפריש 

  נוספים.  2.5%ממשכורת העובד והעובד יפריש  7.5%החברה 

  

על פי מקצת ההסכמים החברה רשאית לסיים את העסקת העובד בהודעה מראש 

ת כן בהודעה מראש בת כקבוע בחוק, אך במרבית ההסכמים היא רשאית לעשו

יום. החברה  30יום. העובד רשאי לסיים את ההעסקה בהודעה מראש בת  30

רשאית להפסיק את עבודת העובד לאלתר, וללא זכאות לפיצויי פיטורין, במקרה 

  של הפרת אמון חמורה או אם הוחשד בהקשר לעבודתו בעבירה שיש עמה קלון.

   

  העסקת חברי הנהלה בכירים 3.13.4

עבודה אישיים ו/או הסכמי שירותים עם חברי ההנהלה הבכירים,  לחברה הסכמי

פיהם הם זכאים, בין היתר, להפרשות לביטוח מנהלים ולקרן -אשר על

השתלמות, רכב, אחזקת טלפון נייד, חופשה והבראה. מקצת מהסכמי העסקת 

חברי ההנהלה הבכירה קובעים זכאות לבונוסים בגין עמידה ביעדים הנקבעים 

עדת התגמולים של החברה מעת לעת. חברי ההנהלה הבכירה של החברה ידי ו- על
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תחרות, כמקובל בחברה. -התחייבו כלפי החברה לשמירת סודיות ולרוב גם אי

לפרטים אודות הסכמי העסקה של מנכ"ל החברה, סמנכ"ל הפיתוח והתפעול, 

סמנכ"ל המכירות, סמנכ"לית הכספים של החברה, וסמנכ"ל המכירות בחברת 

  .לדוח תקופתי זה 4בפרק  21תקנה בארה"ב , ראו  הבת

  

 הסכמי ייעוץ 3.13.5

לחברה הסכמי ייעוץ עם קבלני משנה, אשר מספקים לחברה שירותי ייעוץ 

בתחומים שונים כגון עיצוב עמדת חדרי הניתוח, פיתוח תוכנה, תכנון מתקן 

  .להלן 3.14.2הידוק, עיצוב מכני ועוד. לפרטים ראו סעיף 

  

 תלות בעובדים 3.13.6

באורי הדומי, מנכ"ל החברה בשל , לחברה תלות הדוחהערכת החברה, למועד ל

וקשרי העבודה שיצר הן עם , בתחום עיסוקה של החברהבקיאותו רבת השנים 

בתחום פעילות החברה, ספקים שונים והן עם משקיעים ומשקיעים פוטנציאליים 

השנים  סמנכ"ל התפעול והפיתוח, בשל בקיאותו רבתאליהו זהבי, מר ב וכן

בטכנולוגיות המפותחות בחברה, וכן משום מגוון התחומים עליהם הוא מופקד. 

במקרה שתידרש החלפתו של סמנכ"ל התפעול והפיתוח, תידרש החברה לגייס 

דיסציפלינארי או לחילופין שני נושאי משרה, - נושא משרה מנוסה בעל ידע אינטר

וי להיות כרוך בעלויות האחד לניהול התפעול והאחר לניהול הפיתוח, מה שעש

  נוספות לחברה.

  

 תוכניות תגמול לעובדים ודירקטורים 3.13.7

על מנת להגדיל את יכולתה של החברה לגייס עובדים, נושאי משרה, דירקטורים 

ויועצים בעלי הכישרון והניסיון הנדרש לחברה, ולחברה הבת בשוק התחרותי, 

המשרה שלה ושל  החברה אימצה מדיניות חלוקת אופציות לעובדים ולנושאי

החברה הבת. החברה אימצה תוכנית אופציות לרכישת מניות של החברה בשנת 

"), וכן את נספח א' לתכנית האופציות, הכולל הוראות 2011תוכנית (" 2011

נספח א' מיוחדות להענקת אופציות ונותני שירותים אחרים תושבי ארה"ב ("

  "). לתוכנית

  

לפקודת מס  102קצות בהתאם לסעיף האופציות לרכישת מניות החברה מו

"). האופציות לרכישת מניות של החברה שהוקצו נאמן האופציותהכנסה לנאמן ("

 Internal-פי ה-על ISOבהתאם לנספח א' לתוכנית, הוקצו תחת מסלול 

Revenue Code of 1986 .  

  

החברה פרסמה מתאר  2012באוגוסט,  8וביום  2011ביוני,  28כמו כן, ביום 

, על פי תכנית הדוחלמועד ת ניירות ערך לעובדים ונושאי משרה בחברה. להצע

  מניות רגילות.  2,191,632- אושרו להענקה אופציות הניתנות למימוש ל 2011
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לפירוט נוסף בדבר תכנית האופציות של החברה ובדבר המתאר ראו דיווחים 

 ,)2011-01-196035 –(מס' אסמכתא  2011ביוני,  28מיידיים של החברה מיום 

 2012באוגוסט,  7יום ומ )2011-01-218811 –(מס' אסמכתא  2011ביולי,  21מיום 

 2012באוגוסט,  30(כפי שתוקן בדוח מיום  )2012-01-204957 –(מס' אסמכתא 

הכספיים של החברה  לדוחות 29וביאור  ))2012-01-225378 –(מס' אסמכתא 

  .ופתי זהלדוח תק 3המצ"ב כפרק  2012בדצמבר,  31ליום 

  

 הסכמי ייעוץ עם מנתחים  3.13.8

הם מומחים מתחום האורתופדיה, ילחברה מספר הסכמי יעוץ עם מנתחים בינ

עמוד השדרה, הנוירוכירורגיה והטראומה. החברה מתייעצת עם המנתחים 

בעיקר בהקשר של יישומים חדשים למוצר החברה, לבחינת ביצועים טכנולוגים 

השלמתו לצורך המשך פרסום מאמרים,  של מוצרי החברה בפיתוח וכן לאחר

  השתתפות בכנסים מקצועיים ודיונים מקצועיים.

, זכאים לקבל אופציות לרכישת מניות של החברה, בהתאם יועציםמספר 

עימם, בתנאים דומים לתנאי הענקת האופציות לעובדי  הייעוץלהוראות הסכמי 

  החברה.

   

 הסכמי העסקת עובדי החברה הבת 3.13.9

פי הסכמי העסקה אישיים, המסדירים תנאי - מועסקים על עובדי החברה הבת

העסקה בהם גובה השכר השנתי, תשלום בונוסים בעת עמידה ביעדים, זכות 

ידי החברה וימי חופשה. עובדי -לקבלת החזר הוצאות אש"ל ורכב אשר אושרו על

תחרות והימנעות משידול עובדים -החברה הבת מתחייבים בהסכמי סודיות, אי

  חות של החברה.ו/או לקו

  

מספר עובדים של החברה הבת, זכאים לקבל אופציות לרכישת מניות של 

החברה, בהתאם להוראות הסכמי ההעסקה עימם, בתנאים דומים לתנאי הענקת 

  האופציות לעובדי החברה.

  

 חומרי גלם וספקים  .3.14

 חומרי הגלם העיקריים המשמשים בתחום הפעילות 3.14.1

ם (רכיבי "מדף"), כגון רכיבים אלקטרוניים מוצר החברה מורכב מרכיבים קנויי

ואביזרים שונים (מחשב, בקר, צג, כרטיסים אלקטרוניים, כרטיסי הפעלה, 

כבלים וכו'), חלקי פלסטיק, חלקי מתכת, חלקי מכאניקה וסנסורים, ומרכיבים 

  פי מפרט ייעודי לחברה. -ייעודיים לחברה, שפותחו על

  

חברה כוללים מפעלי זיווד מתכת, מפעלי כמו כן, הספקים וקבלני המשנה של ה

רוב הרכיבים ניתנים לרכישה ואספקה תוך  עיבוד שבבי ומפעלי סטריליזציה.
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שלושה חודשים, לכל היותר, ואולם קיימים רכיבים מעטים שהליך רכישתם 

ואספקתם עשוי להמשך עד חמישה חודשים. החברה נערכת מבעוד מועד לרכישת 

וך, וזאת באמצעות שמירה על מלאי מינימום ו/או הרכיבים שהליך רכישתם אר

באמצעות חתימה על הסכמים שנתיים עם היצרנים או הסוכנויות הרלבנטיים. 

   .להלן 3.15לפרטים אודות מלאי החברה ומדיניות המלאי ראו סעיף 

  

ההתקשרות בין החברה לבין הספקים וקבלני המשנה מבוססת על הזמנת רכש 

ערכית של הרכיב או המכלול, מפרט -ים כגון הגדרה חדהכוללת, בין היתר, פרט

  הנדסי של הרכיב, כמות ומחיר (התלוי בכמות הרכישה).-טכני

  

 התקשרות החברה עם קבלני משנה  3.14.2

 -") ותמוזלחברה תלות בשניים מקבלני המשנה שלה, תמוז יזרעאל בע"מ ("

Micro Precision Systems AG ")MPSידרש ") במובן זה שבמקרה שהחברה ת

להחליף את קבלני המשנה הללו, להערכת החברה, הדבר עלול לגרום לעיכוב של 

חודשים בייצור או האספקה של מכלולים מסוימים של מוצרי החברה.  6עד 

לפירוט נוסף ביחס לקבלני משנה אלה, לרבות האמצעים שהחברה נקטה להפחית 

  .להלן 3.14.4-ו 3.14.3את הסיכון הכרוך בהחלפתם, ראו סעיפים 

  

כמו כן, החברה מתקשרת מעת לעת עם קבלני משנה אשר מספקים לה שירותי 

מחקר ופיתוח בתחומים כגון: עיצוב עמדת חדרי הניתוח, פיתוח תוכנה, תכנון 

חודיים, עיצוב מכני ועוד, בתמורה המשולמת ימתקן הידוק, פיתוח שתלים י

דשית הקבועה בהתאם להשלמת אבני דרך הקבועים בהסכמים או בתמורה חו

בהסכמים. בהתאם להסכמי קבלנות המשנה במחקר ופיתוח, פיתוחי קבלני 

המשנה אשר נובעים ממתן השירותים לחברה, יהיו בבעלותה הבלעדית של 

החברה. במרבית ההסכמים, רשאים הצדדים להביא את ההסכמים לידי סיום 

רשאים  יום, מכל סיבה שהיא. במקרה של הפרת ההסכם 30בהודעה מראש בת 

ימים, או בהודעה  30הצדדים להביא ההסכם לידי סיום בהודעה בכתב בת 

  מיידית, במקרים של חדלות פירעון של הצד השני.

  

הסכמי החברה עם קבלני המשנה כוללים התחייבויות לסודיות, אי תחרות 

והקניית בעלות לחברה של זכויות קניין רוחני שייווצרו כתוצאה מהשירותים 

  ידם. הניתנים על

  

 התקשרות החברה עם תמוז יזרעאל בע"מ  3.14.3

חתמה על הסכם קבלנות משנה עם תמוז, חברה החברה  2005בחודש פברואר 

ישראלית, לפיו תמוז תבצע עבור החברה שירותי ייצור, הרכבה, בדיקת איכות, 

, בהתאם למפרטים טכניים SpineAssist-אריזה ומשלוח של תחנת העבודה של ה

החברה. תמוז רשאית למכור את תחנת העבודה אך ורק  ידי-המסופקים על



 

 66

לחברה והחברה התחייבה לרכוש את תחנת העבודה בלעדית מתמוז בתקופת 

  ההסכם.

  

תחדש אוטומטית מחודשים ממועד חתימתו. ההסכם  36-תקופת ההסכם הינה ל

יום לפני מועד  90לשנה נוספת, אלא אם מודיע צד למשנהו אחרת בהודעה בכתב, 

התקופה. הצדדים רשאים לסיים את ההסכם בהודעה מראש בעקבות סיום 

הפרה מהותית של ההסכם, הפסקה בעסקי איזה מהצדדים, אי עמידה של תמוז 

בזמני אספקה או תמחור מוסכם, במקרה של ירידה משמעותית באיכות הייצור 

לאחר שהחברה נתנה לתמוז אפשרות לערוך שיפורים ואי עמידה של החברה 

תשלום המוסכמים. כמו כן, תמוז רשאית לסיים את ההסכם אם במהלך בתנאי ה

(החל משנת  20-ידי החברה יפחת מ-שנה קלנדארית מספר היחידות המוזמנות על

). תמוז ויתרה על זכותה לסיים את ההסכם גם אם מספר היחידות שיוזמנו 2006

ה זו כל בשנה, בכפוף לכך שבתקופ 20-על ידי החברה בשנים אלו יהיה נמוך מ

 9הויתור כאמור בתוקף עד  ייצור תחנות העבודה כאמור יתבצע על ידי תמוז.

   .2015 בינואר

  

 10%פי דרישות החברה, בשיעור של עד - תמוז התחייבה להחזיק מלאי חלפים על

  ממחזור המכירות השנתי של השנה הקלנדארית הקודמת. 

ישא באחריות לתקנו במקרה של תלונה של לקוח קצה בדבר מוצר פגום, תמוז ת

  או לשלוח חלקי חילוף. החברה תישא באחריות להפעלה התקינה של המערכת.

  

מכלל רכישותיה של החברה  4% - היווה כ 2012 בשנתהיקף הרכישות מתמוז 

לחברה תלות בהתקשרותה עם תמוז  .באותה שנה (לרבות קבלני משנה)מספקים 

ז עשויה לפגוע ביכולת להערכתה, הפסקה פתאומית של התקשרותה עם תמוו

חודשים; החברה מחזיקה מלאי של יחידות  6הייצור שלה במשך תקופה של עד 

על מנת לצמצם את התוצאות האפשריות של החלפת קבלן  Renaissance-מוצר ה

  המשנה כאמור, אם תתבצע.

   

  MPS Micro Precision Systems AGהתקשרות החברה עם  3.14.4

רה בהסכם קבלנות משנה ואספקה עם , התקשרה החב2005בחודש ספטמבר 

MPS חברה שוויצרית, בעלת ידע קודם וניסיון מוכח בעיבוד מכאני מתוחכם ,

מבצעת עבור החברה עיבוד שבבי והרכבה של אחד המכלולים  MPSומדויק. 

, בהתאם למפרטים טכניים המסופקים Renaissance- המהותיים של מערכת ה

רוכשת חלקים ייעודיים מספקים  MPS ידי החברה. לצורך ביצוע ההסכם,- על

מתבצעת  MPSידי החברה. הרכבת המכלול האמור על ידי - בישראל שנבחרו על

האמריקניים  Good Manufacturing Practices-וה FDA-בהתאם לדרישות ה

  הרלבנטיים.  ISOהנהוגים באותה עת, כמו גם בהתאם לתקני 
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ו. ההסכם יתחדש אוטומטית חודשים ממועד חתימת 48 -תקופת ההסכם הינה ל

יום לפני מועד  90לשנה נוספת, אלא אם מודיע צד למשנהו אחרת בהודעה בכתב, 

יום  30כל צד רשאי להביא ההסכם לסיום בהודעה מראש של  .סיום התקופה

רשאית לסיים את ההסכם  MPSבמקרה של הפרה יסודית של ההסכם. כמו כן, 

 20 - ידי החברה יפחת מ-המוזמנות על אם במהלך שנה קלנדארית מספר היחידות

תמשיך  MPS). במקרה של סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, 2006(החל משנת 

פי אותם תנאים שנקבעו בהסכם -להרכיב ולמכור את היחידות באותו מחיר ועל

בינואר  17ההסכם הוארך עד ליום  חודשים מתום ההסכם. 18למשך תקופה של 

לסיים את ההסכם גם אם מספר היחידות ויתרה על זכותה  MPS-, ו2015

בשנה, בכפוף לכך שבתקופה זו כל ייצור  20- שיוזמנו על ידי החברה יהיה נמוך מ

  MPSתחנות העבודה כאמור יתבצע על ידי 

  

ידה - מחוייבת למתן אחריות בקשר למכלול המסופק על MPSבמסגרת ההסכם, 

(ב) קבלת אישור  יום ממועד המשלוח; או 180עד המוקדם מבין: (א) חלוף 

תבצע תיקון או החלפה  MPS החברה לכך שהמוצר עומד בבדיקות הרלבנטיות.

תישא  MPSשל מוצר אשר ניתנה לגביו אחריות מוצר ללקוח קצה, על חשבונה. 

באחריות לפגיעת גוף או רכוש או תביעות אחרות בקשר עם הליך ייצור המכלול. 

השימוש במכלול, למעט באם הנזק החברה תישא באחריות לנזקי גוף הנובעים מ

  .MPSנובע מרשלנותה של 

  

החברה  יה של רכישות כללמ 3% - כהיווה  2012 תבשנ MPS-היקף הרכישות מ

 MPSלחברה תלות בהתקשרותה עם  .באותה שנה (לרבות קבלני משנה)

עשויה לפגוע ביכולת  MPSלהערכתה, הפסקה פתאומית של התקשרותה עם ו

חודשים ולגרום לחברה עלויות נוספות  6פה של עד הייצור שלה במשך תקו

הכרוכות במעבר לקבלן משנה חדש; בתכניות היצור של החברה מתכננת אחזקת 

על מנת לצמצם את התוצאות  Renaissance-מלאי של יחידות מוצר ה

האפשריות של החלפת קבלן המשנה כאמור, אם תתבצע וזאת בנוסף לתקופה בה 

יצר את חלק המערכת המיוצר על ידה גם לאחר תום להמשיך לי MPSהתחייבה 

  תקופת ההסכם.

  

 הון חוזר .3.15

    של החברה חוזרההון תמצית הרכב ה 3.15.1

 31") ליום הון חוזרלחברה עודף רכוש שוטף בניכוי התחייבויות שוטפות ("

   .)4.98(יחס שוטף של  דולראלפי  16,013-בסך של כ 2012בדצמבר, 

 



 

 68

   השקעות .3.16

  ת שיווק והפצה בארה"ב באמצעות חברת הבת. החברה מקיימת פעילו

כדי לממן את פעילות חברת הבת עד אשר תגיע לעצמאות פיננסית, החברה נוהגת להעמיד 

-, המותרת עלהמינימאליתצמודות דולר ונושאות את הריבית לרשות חברת הבת הלוואות 

לפי דולר א 6,806הינה  2012בדצמבר,  31 פי דין. יתרת ההלוואות לחברת הבת ליום

   .ארה"ב

  

   מימון .3.17

אלפי  200, החברה איננה צד להלוואות כלשהן. לחברה מסגרת אשראי של הדוחלמועד 

החברה  הדוחצרכי החברה, ולמועד  אשר מוגדלת מדי פעם בפעם באופן יומי בהתאם ש"ח

איננה מנצלת מסגרת זו באופן שוטף אלא באופן נקודתי למטרות ניהול תזרים המזומנים 

  שלה. 

  

 מיסוי .3.18

לפרטים אודות דיני המס החלים על החברה (לרבות, סטטוס החברה כמפעל מוטב), שומות 

מס, הפסדים צבורים לצרכי מס וסכומי המיסים הנדחים שהוכרו בגינם בדוחות הכספיים, 

  .2012בדצמבר,  31הכספיים של החברה ליום  לדוחות 18באור ראו 

  

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .3.19

ידיעת הנהלת החברה, החברה ממלאת אחר ההוראות והכללים הנהוגים ביחס מיטב ל

  לשמירה על איכות הסביבה. 

 

 מגבלות ופיקוח על התאגיד .3.20

פעילות החברה כפופה לעמידה בתקינה ובהנחיות של רשויות החלות על המוצרים 

, בשווקים בהם החברה פועלת, לרבות, ארצות הברית ואירופה כמפורט להלן. לצורך כך

לחברה מחלקה האמונה על תחום הרגולציה ואבטחת האיכות (לפרטים אודות המבנה 

  ).לעיל 3.13הארגוני של החברה ראו סעיף 

  

 1980-תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), תשמ"א 3.20.1

אישור ועדות אתיקה (הלסינקי) הינו תנאי לאישור השימוש במכשיר רפואי על 

ערביות, ובכללן משרד הבריאות הישראלי. על מנת ידי רשויות הבריאות המ

לערוך בישראל ניסויים קליניים, אשר נכללים בהם בני אדם, נדרשת החברה 

") מאת ועדה (המכונה ההיתרלקבל היתר על פי תוכנית המחקר (פרוטוקול) ("

כאמור ועדת הלסינקי), הפועלת מכוח תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים 

  ").תקנות בריאות העם(" 1980-שמ"אבבני אדם), ת
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 )FDA )U.S. Food and Drug Administrationאישור  3.20.2

חברות זרות המייצרות מכשירים רפואיים ועתידות לייצאם לארה"ב, מחויבות 

 Federal-, בהתאם להוראות הFDA-לענות על הדרישות הרגולטוריות של ה

Food, Drug and Cosmetics Act ה)-"FDC Actסף על דרישות "), נו

רגולטוריות מיוחדות של המדינות השונות בארה"ב, עוד קודם לייצוא 

איננו מכיר באישורים  FDA-המכשירים הרפואיים, ואף לאחר מכן, מאחר שה

  ידי מוסדות של מדינות אחרות. -רגולטוריים הניתנים על

  

מות רבארצות הברית, מסווגים מכשירים רפואיים לשלוש רמות, על בסיס 

לשם הבטחת בטיחותם ויעילותם של המוצרים.  FDA-פי ה- יקוח הנדרשות עלהפ

לרמה הראשונה, מסווגים מכשירים רפואיים הדורשים אמצעי פיקוח כלליים של 

כגון תיוג, רישום שנתי ואבטחת איכות. לרמה השנייה מסווגים  FDA-ה

ח מכשירים רפואיים הדורשים אמצעי פיקוח כלליים כנ"ל וגם אמצעי פיקו

מיוחדים כגון מעקב לאחר שיווק המוצר ורישום מטופלים. לרמה השלישית 

-FDA )Pre-מסווגים מכשירים רפואיים המחוייבים בקבלת אישור מקדים מה

Market Approval" ,PMA קודם ליציאתם לשוק, וכן בבדיקה קלינית לשם ,("

  הבטחת בטיחותם ויעילותם. 

  

, סווג SpineAssist - ף את מוצר האשר החלי Renaissance-מוצר החברה, ה

- קיבל את אישור ה SpineAssist -כמוצר המשויך לרמת הפיקוח השנייה. ה

FDA אפשר שימוש במערכת לצרכי קיבוע ר שא 2004בחודש ינואר  לראשונה

עמוד שידרה. המערכת הותרה לשיווק כמוצר הכוונה וקביעת מיקום של כלים 

ניתוחיות ותוך שימוש בנתוני מערכות כירורגיים בהתבסס על תוכניות קדם 

את הרחבת השימוש במוצר  FDA-אישר ה 2005הדמיה. בחודש אוגוסט 

את השימוש במערכת  FDA-התיר ה 2007ליישומים נוספים, ובחודש ספטמבר 

בכלל הניתוחים בעמוד השדרה (הגבי והמתני), בכפוף להוראות  SpineAssist -ה

רופא, הן בניתוחים פתוחים והן בניתוחים היצרן והשיקולים המקצועיים של ה

בפולשנות מזערית, ללא תלות בסוג הניתוח או במצבו של החולה. בחודש מאי 

בניתוחים בעמוד  SpineAssist - את השימוש במערכת ה FDA-התיר ה 2008

 SpineAssist- השדרה הצווארי, וכן את השימוש ביישום חדש של מערכת ה

ל הרובוט אל השולחן הניתוח במקום אל גוף המאפשר את קיבועו העיקרי ש

  המנותח כפי שהיה נהוג עד לאותו מועד.
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-בארצות C-Insight -את שיווק מערכת ה FDA-התיר ה 2008בחודש אוגוסט 

 שיווק המתיר את FDA-החברה קיבלה את אישור ה 24.1.2011הברית. ביום 

  לעיל. 3.2.2 בארצות הברית. לפרטים נוספים ראו סעיף Emerald - שתלי ה

  

 FDA-קיבלה את אישור ה Renaissance-בהמשך על האמור לעיל, מערכת ה

 1- בהתקבל לאפליקציות נוספות  FDA. ואישור 2011לראשונה בחודש אפריל 

  . האפליקציות הנוספות כללו:2011בדצמבר 

שעתידה  C-Insight- ") של מערכת ה3Dשילוב יכולות הדמיית תלת מימד (" .1

אחרת הקיימת  3Dאו כל מערכת  Renaissance-במערכת הלהיות משולבת 

בחדר הניתוח לצרכי תכנון וביצוע של הניתוח בחדר הניתוח ללא צורך 

 3Dקדם ניתוחית הנדרשת היום. האפשרות לשימוש בהדמיית  CTבהדמיית 

בחדר הניתוח עתידה לקצר את זמן הניתוח ולאפשר ביצוע ניתוח במקרים 

 לדוגמא במקרי חירום.  CTית בהם לא ניתן לקבל הדמי

, אפליקציה שעתידה לחסוך MRIשילוב יכולת תכנון ניתוח במערכת על גבי  .2

 MRI -. האפשרות של שימוש בCTאת הקרינה הדרושה היום בהדמית 

 עתידה להרחיב את קהל היעד, דוגמאת ילדים. 

של  PACS - של בתי החולים, מערכות ה PACSאפשרות להתחבר למערכות  .3

ולים הינן מערכות בהן נשמרת האינפורמציה של החולים באופן בתי הח

  אלקטרוני בעיקר של מערכות ההדמיה השונות הנמצאות בבי"ח. 

  

 שתלי שיווק את המתיר FDA-, החברה קיבלה את אישור ה2011בינואר,  24ביום 

  (לשעבר "טופז") בארצות הברית.  Emeraldקיבוע עמוד השדרה מסוג 

 Renaissance-ליישום ה FDA-אישור ה החברה קיבלה את 2012בחודש יולי, 

  .לעיל [ד] 3.2.1. לפרטים נוספים ראו סעיף בניתוחי המוח

  

CE Mark –  אירופה  

CE  הינו אישור המוכר באיחוד האירופי למוצרים, לפיו המוצר עומד

בקריטריונים ההכרחיים ובמפרטים הטכניים של הרשויות הרלבנטיות, כגון 

 European Conformity-יחות ואיכות סביבה. בהתאם להנחיית הבריאות, בט

 14, החל מיום Medical Devices Directive (93/42/EEC) בעניין מכשור רפואי

 European-פי הוראות ה-, חייבים יצרני מכשור רפואי לנהוג על1998ביוני 

Conformityול , כאשר "מכשור רפואי" מוגדר כמתקן או חומר אשר משמש לטיפ

, על החברה לעמוד CE-בבני אדם, לרבות דיאגנוזה וטיפול. לאחר קבלת סימן ה

- ל, הדוח) אחת לשנה. למועד ”Notified Body“בביקורת מטעם הגוף הממונה (
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Renaissance, ה-SpineAssist, ה - C-Insight, שתלי עמוד  ,שתלי האמרלד

 SpineAssist -הו Renaissance -ת הויישום מערכו ,GO-LIFשדרה מסוג 

הינה  DEKRA )DEKRA מהגוף הממונה  CE-בניתוחי מוח קיבלו את סימן ה

 26ועד לתאריך  2011בשנת . 2012בפברואר  26החל מהתאריך הגוף הממונה 

 1. תוקף האישור הינו עד יום )MEDCERTהגוף הממונה היה  2012בפברואר 

  . 2014באוקטובר 

  

   KFDAאישור  3.20.3

וצרים בקוריאה, יש לקבל את אישור הרשות לשם קבלת אישור למכירת מ

, אשר בסמכותה לאשר שווק מוצרים (KFDA)המאשרת המוסמכת לכך 

רפואיים בקוריאה. בהתאם לכללים הרגולטורים בקוריאה, הגשת הבקשה 

התקשרה החברה עם מפיץ קוריאני  2011על ידי המפיץ המקומי. בשנת  בוצעה

. Renaissance -גולטורי של מערכת החדש והמפיץ אחראי על הליכי האישור הר

לשיווק ושימוש  KFDA-העל קבלת אישור  חברה, נודע ל2012ביוני,  12ביום 

המקומי המפיץ , הדוח. במועד של החברה בקוריאה  Renaissance-במערכת ה

  לצורך קבלת אישורי שיפוי ביטוחיים מרשויות הביטוח הקוריאניות.פועל 

  

  ישראל  –אישור אמ"ר  3.20.4

 -כירת מוצרים רפואיים בישראל יש לקבל אישור הנקרא אישור אמ''ר לשם מ

  אישור מכשירים רפואיים.

בהתאם לתקנות בריאות העם ונוהל משרד הבריאות לניסויים בבני אדם,   ]א[

) מוגדר ככל מכשיר, אביזר, חומר Medical devicesמכשור רפואי/אמ"ר (

בטיפול רפואי, או הנדרש כימי, מוצר ביולוגי או מוצר ביוטכנולוגי, המשמש 

לצורך פעולתו של מכשיר או אביזר המשמש לטיפול ושאינו מיועד בעיקרו 

  לפעול על גוף האדם כאמצעי תרופתי.

-החברה קיבלה את אישור אמ"ר למערכת ה 2007בחודש יוני שנת   ]ב[

SpineAssist  2016בפברואר,  28האישור בתוקף עד ליום.   

 -ה לראשונה את אישור אמ"ר למערכת ההחברה קיבל 2011בחודש פברואר   ]ג[

Renaissance.  2016במאי  31בתוקף עד לתאריך האישור.  

 

  קנדה  – HCואישור  ISO CAN/CSA 13485אישור  3.20.5

 ISOלשם מכירת מוצרים רפואיים בקנדה יש לעמוד בתקן מערכת איכות מסוג 

CAN/CSA 13485.  שרד נודע לחברה על קבלת אישור מ 2013בינואר,  27ביום

האישור . בקנדהRenaissance -מערכת ה") לשיווק HC-ההבריאות הקנדי ("
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שהתקבל כולל אישור שיווק הן לצורך שימוש בניתוחי עמוד שדרה והן לצורך 

  שימוש בניתוחי מוח.

  

  אישור רגולטורי בטייוואן  3.20.6

 TFDA-הנודע לחברה על קבלת אישור רגולטורי מ 2013בינואר,  30ביום 

)Taiwan Food and Drug Administration (ליבוא ושיווק מערכת ה -

Renaissance  בטייוואן. האישור האמור מאפשר את שיווק המערכת לניתוחי

  עמוד שדרה.

  

 אישור רגולאטורי באוסטרליה 3.20.7

 TGA-הנודע לחברה על קבלת אישור רגולטורי מ 2013בפברואר,  26ביום 

)Therapeutic Goods Administration (ווק מערכת הליבוא ושי-Renaissance 

 באוסטרליה. האישור האמור מאפשר את שיווק המערכת לניתוחי עמוד שדרה

  .ומח

  

3.20.8 SFDA )State Food and Drug Administration, P.R.China(  

, גוף תחת SFDA-לשם מכירת מוצרים רפואיים בסין יש לקבל את אישור ה

סין, אשר הינה הרשות שליטתה של מועצת המדינה של הרפובליקה העממית של 

החברה פועלת  הדוחהמוסמכת בנוגע לאישור מוצרים רפואיים בסין. במועד 

 . לפרטים נוספים ראו סעיףRenaissance-למערכת ה SFDA-לקבלת אישור ה

  .לעיל[ו] 3.2.1

  

3.20.9 PMDA )Japan Medical Devices Agency,and Pharmaceutical (  

גוף ה, PMDA-בל את אישור היש לק ביפןלשם מכירת מוצרים רפואיים 

הרשות המוסמכת בנוגע לאישור מוצרים רפואיים  ו, אשר הינהרגולטורי ביפן

- למערכת ה PMDA-החברה פועלת לקבלת אישור ה הדוח. במועד יפןב

Renaissanceלעיל[ו] 3.2.1 . לפרטים נוספים ראו סעיף.  

 

 ")חוק המו"פ(" 1984-החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, תשמ"ד 3.20.10

לפירוט אודות המגבלות החלות על החברה מכוח חוק המו"פ וכתבי האישור 

שניתנו לחברה על ידי המדען הראשי ולפירוט בדבר המענקים שניתנו לחברה על 

  .לעיל 3.11ידי המדען הראשי, ראו סעיף 

  

 ")החוק לעידוד השקעות הון(" 1959-החוק לעידוד השקעות הון תשי"ט 3.20.11

פי חוק לעידוד השקעות הון -לה החברה כתב אישור על, קיב2004בחודש אפריל 

לתכנית להקמה של מפעל בקיסריה לייצור מערכות לתמיכה והנחיה בפרוצדורות 
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, בוטל כתב האישור האמור לבקשת 2007ניתוחיות מסובכות. בחודש פברואר 

החברה, והחברה קיבלה בגין הרחבה של מפעלה באזור התעשייה בקיסריה, 

וטב", כהגדרת מונח זה בחוק לעידוד השקעות הון. במסגרת זו, אישור "מפעל מ

החברה תהא זכאית לתבוע הטבות מס מכוח הוראות החוק בגין הכנסות מוטבות 

מפעילות ייצורית. הכנסות מוטבות מפעילות ייצורית תהיינה פטורות ממס 

במשך שנתיים מהשנה הראשונה בה תהיה לחברה הכנסה חייבת במס, ותהיינה 

שנים  12שנים נוספות, ובלבד שטרם חלפו  5במשך  25%בות בשיעור מס של חיי

הגישה החברה  2009). בחודש יולי 2005מיום תחילתה של שנת הבחירה (שנת 

במקרה של חלוקת דיבידנד מתוך  כשנת בחירה. 2008בקשה לקביעת שנת 

לו מס הכנסות פטורות ממס חברות, כאמור לעיל, יחול על החברה בגין הכנסות א

  . 25%בשיעור של 

  

ההטבות לעיל, מותנות בקיום התנאים שנקבעו בחוק לעידוד השקעות הון 

  בתקנות שהותקנו מכוחו ובהחלטת המיסוי.

  

-ו 2011לשנים  הכלכלית המדיניות חוק בכנסת אושר 2010 בדצמבר 29ביום 

 החוק לעידוד תוקן במסגרתו , אשר2011 -(תיקוני חקיקה), תשע"א  2012

 1.1.2011"). החל מיום לחוק התיקון(בסעיף זה: " 1959 - ט "הון, תשי עותהשק

יחולו הוראות התיקון לחוק ביחס להכנסה מועדפת שהופקה או שנצמחה בידי 

ואילך. חברה רשאית לא  2011חברה מועדפת, כהגדרתן בתיקון לחוק, בשנת 

עד תום לעבור לתחולת התיקון לחוק ולהישאר בתחולת החוק, טרם תיקונו, 

תקופת ההטבות. שנת הבחירה האחרונה שהחברה רשאית לבחור הינה שנת המס 

 .2010ובתנאי שההשקעה המזערית המזכה החלה בשנת  2012

  

  רישיון עסק 3.20.12

, אשר נתקבל מהמועצה האזורית 2006בספטמבר,  21לחברה רישיון עסק מיום 

עסק הינו עד ליום חוף כרמל, לפיתוח, ייצור ושיווק ציוד רפואי. תוקף רישיון ה

  למועד דוח זה, החברה נמצאת בהליך לחידוש רישיון העסק. .2012בדצמבר,  31

  

 ISOתקן  3.20.13

 ךהמוס גוףבנוגע למוצריה, על החברה לקבל אישור, של  ISOלשם קבלת תקן 

 גוףניתנים על ידי  CE-וה ISO-לכך. במקרה הספציפי של החברה, אישורי ה

לאשר שיווק מוצרים רפואיים  ואשר בסמכות ,Notified Body-, הדאירופאי אח

באירופה ובהתבסס על קיומה של מערכת איכות. קבלת האישור מותנית 

באספקת מידע רלוונטי על בטיחותו ויעילותו של המוצר תוך בחינת תיקי הפיתוח 

והייצור של המוצר, בחינת הליכי הייצור והפיתוח בחברה המייצרת ועמידה 

כאמור מתחדש מדי שנה, בכפוף  ISO-גע לכך. אישור הבתקנים האירופאים בנו

התקף לגבי  ISO. החברה מחזיקה באישור ACSL-לביקורת השנתית של ה
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- המיוצר על Renaissance- למוצר ה CE-מערכת האיכות של החברה. אישור ה

  , בכפוף לביקורת שנתית. 2014באפריל,  1ידה הינו בתוקף עד 

  

  בקרת איכות 3.20.14

ידי עובדי -ים בהתאם לתיעוד הנדסי, ואיכותם נבדקת עלמוצרי החברה מורכב

החברה שעברו הדרכה מקצועית ושהוסמכו לכך. קבלני המשנה של החברה 

מספקים את המוצרים השלמים ו/או מכלולים או רכיבים לחברה, תוך הקפדה 

על איכות נדרשת. החברה מבצעת ביקורות תקופתיות ובכללן גם ביקורות 

 יייצור וההרכבה אשר מתבצעים אצל קבלני המשנה. למוצרמדגמיות לתהליכי ה

. כל םהחברה מבוצעות בדיקות איכות מסוגים שונים לשם הבטחת תקינות

מוצרי החברה חשופים לביקורת איכות הכוללת בדיקות דיוק, תכולה, יציבות 

  ועוד.

  

 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה  .3.21

 הבת  חברתי בין החברה לבין החברה-הסכם בין 3.21.1

 בכוונת החברה והחברה הבת להתקשר בהסכם, אשר יגלם את התנאים הנהוגים

בין הצדדים, ושעיקריו כדלקמן: בהתאם להסכם, החברה הבת רוכשת מהחברה 

מוצרים לצורך מכירתם בשוק האמריקני וכן מספקת שירותי תמיכה ללקוחותיה 

קו לחברה בארצות הברית בתמורה למחיר רכישה מוסכם). השירותים יסופ

ידי החברה. החברה -בהתאם לתקציב שנתי מוסכם, אשר מאושר מדי שנה על

פי דרישת החברה. -הבת מספקת לחברה מידע אודות ביצוע ההסכם על ידה, על

  כמו כן, החברה הבת מנהלת מלאי מוצרים לאספקה ללקוחות הקצה בארה"ב.

  

וצר הנרכש, לקוחות הרוכשים מוצרים דרך החברה הבת, מקבלים אחריות למ

אל גב בגין אותם -גב -כאשר החברה תיתן לחברה הבת אחריות תואמת, קרי 

  המוצרים.

  

  .לעיל 3.16לפרטים בדבר הלוואות של החברה לחברה הבת, ראו סעיף 

  

 הסכם העברת זכויות בהמצאה עם חברת יישום בע"מ  3.21.2

, חתמה החברה על הסכם המחאת זכויות בעלות עם יישום 2003בחודש יוני 

ידי יישום בקשר עם טכנולוגיה לעיבוד תמונה - בע"מ בעניין ידע שפותח על

 distalבניתוחים מונחי הדמיה בהקשר של סיוע בנעילת מסמור עצמות ארוכות (

locking in intramedullary nailing of long bones עליו נרשם פטנט בארה"ב ,(

בלעדי את הזכויות  אותו המשיכה החברה לפתח. יישום הסכימה להעביר באופן

דולר ארה"ב  100הקשורות בפטנט זה לחברה, בתמורה לתמלוגים העומדים על 

בגין כל יחידה של המערכת שתמכר על ידי החברה. מאחר שבמשך שלוש השנים 

הראשונות להסכם, החברה לא מכרה מוצרים ברמה שזיכתה את יישום 
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ב, החברה שילמה דולר ארה" 10,000בתמלוגים מינימאלים בסך של לפחות 

דולר  10,000ליישום את הסך המינימאלי הנדרש על פי ההסכם בסך כולל של 

ארה"ב. החברה נושאת באחריות כלפי יישום לכל נזק או תביעה אשר קשורים 

בשימוש שלה בקניין הרוחני שהועבר, או בקשר עם הייצור, השיווק, הפיתוח 

  והמכירה של המערכת.

  

  Insight-C-מוצר ההסכם פיתוח תוכנה עבור  3.21.3

, חתמה החברה על הסכם לקבלת שירותים בקשר לפיתוח 2007בחודש פברואר 

"). המפתח, עם צד שלישי שאינו קשור לחברה ("C-Insight-תוכנה נשוא מוצר ה

פי ההסכם, המפתח ייתן שירותי פיתוח לחברה בקשר לפיתוח תוכנה - על

שנרכשים במהלך הניתוח.  שתאפשר הצגת תמונות הדמיה נפחיות מנתוני הדמיה

ההסכם הוארך ובהתאם לכך המפתח מעניק לחברה שירותי פיתוח, כאשר 

החברה משלמת לו לפי תעריף שעתי, בהתאם להיקף שעות שאושרו מראש על ידי 

  החברה.

  

מהמפתח לחברה והידע שנוצר בפרויקט, החברה  בנוסף, בתמורה לידע שהועבר

-Cמסך המכירות של  6%לי של משלמת למפתח תגמולים בגובה מקסימא

Insightהחל מהמכירה של המכונה החמישית, אשר הצטמצמו בהדרגה עד ל ,-

, בהפחתת עלותם של רישיונות שימוש C-Insight-בשנה העשירית למכירות ה 1%

ידי המפתח -שהחברה תצטרך לרכוש על מנת להשתמש בתוכנה שתפותח על

ינוכה סכום ). מתמלוגים אלה off-the-shelfשאינם מוצרי מדף מתחום התוכנה (

. אי תשלום במועד של התמלוגים ישא ריבית שנתית אלפי ש"ח 650מוסכם של 

, ולא יהיו בו כדי לפגוע ברישיונות משנה שהעניקה 5%בשיעור של ליבור+

  החברה. 

  

ידי המפתח, ובזכויות קניין רוחני אחרות הקשורות -הבעלות בתוכנה שתפותח על

של החברה, למעט אלגוריתמים מסוימים שיהיו בבעלות המפתח. בפיתוחה, יהיו 

באותם אלגוריתמים המפתח מעניק לחברה רישיון שימוש בלעדי, כלל עולמי, 

נצחי, בלתי חוזר וללא תמורה לפתח, לשווק, למכור, להפיץ ולהעניק רישיונות 

  . C-Insight -משנה בתוכנה נשואת ה

  

ם המפתח אינו עומד בדרישות הפרויקט החברה תוכל לסיים את ההסכם: (א) א

יום ממועד  60המתוארות בהסכם, וזאת אם המפתח לא תיקן את ההפרה בתוך 

יום אם החברה עדכנה את  90הודעתה בכתב של החברה; (ב) בהודעה מראש בת 

דרישות הפרויקט והמפתח אינו יכול לעמוד בהן. החברה והמפתח התחייבו 

דע סודי, כהגדרתו בהסכם. המפתח התחייב גם לשמירה על סודיות בקשר עם מי
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תחרות והימנעות משידול עובדי החברה לתקופת ההסכם ותקופה של שנה -לאי

  לאחריו.

  

  LIF-GOהסכם שיתוף פעולה עבור פיתוח קבוצת מוצרים בשם  3.21.4

התקשרה החברה במערכת הסכמים אסטרטגיים לשיתוף  2008בחודש אפריל 

, מאוהיו, ארה"ב. בכוונת Cleveland Clinic Foundation (CCF)פעולה עם 

הצדדים לפתח במשותף קבוצת מוצרים לשם קיבוע חוליות בעמוד השדרה תוך 

פי תנאי ההסכם קיבלה החברה, בין - שימוש בטכנולוגיית הניווט של החברה. על

(בסעיף זה:  CCF-היתר, רישיון בלעדי, כלל עולמי, בשני פטנטים השייכים ל

וח שתלי קיבוע ייחודיים לעמוד השדרה (בסעיף זה: "), לפיתהפטנטים"

"). כפוף להשלמתו המוצלחת של הפיתוח, ככל המוצרים" או "המשתלים"

  שיושלם. 

  

תשלום חד  CCF-לשילמה פי ההסכם, החברה -בתמורה לזכויות שהוענקו לה על

תשלומים נוספים לא מהותיים בגין השלמת אבני תשלם פעמי לא מהותי, וכן 

למוצרים, מכירה של כמות שנקבעה של ערכות  FDAון קבלת אישור דרך, כג

ראשונות של המוצרים ואישור רישום הפטנטים. כמו כן, התחייבה החברה לשלם 

תמלוגים בשיעור הולך ופוחת בגין מכירות נטו (כהגדרתן בהסכם) מהמוצרים, 

, וכן עמלה שנקבעה מהכנסות FDAשנה החל מקבלת אישור  15בתקופה של 

) שהחברה תעניק, אם תעניק. הצדדים גם קבעו sub-licensingרישיונות משנה (מ

בהסכם מנגנונים המסדירים החזרי תשלומים לחברה במקרה שאחד הפטנטים 

תוכל להמיר את  CCFלא יירשם בארה"ב בתוך זמן שנקבע, וכן מנגנון לפיו 

ביצעה  הרישיונות הבלעדיים לרישיונות שאינם בלעדיים במקרה שהחברה לא

מכירות בתוך מועד שנקבע. אלא אם ההסכם הסתיים קודם לכן בהתאם 

להוראותיו, הרישיון המוענק לחברה יהפוך לנצחי, משולם במלואו, חופשי 

  מתמלוגים, החל ממועד פקיעתו של אחרון הפטנטים שיפקעו.

  

  הסכם עם החברה הגרמנית 3.21.5

  .לעיל 3.6.2לפרטים אודות הסכם זה ראו סעיף 
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הלן טבלה המרכזת את התמלוגים בהם החברה מחויבת בקשר עם שיווק ו/או ל 3.21.6

 מכירה של מוצרי החברה

  

זהות מקבל 

  התמלוגים

הסיבה לזכאות 

  לתמלוגים
  הערות  טווח התמורה  סוג התשלום

מפתח תוכנה 

 -Cעבור המוצר 

Insight   

פיתוח תוכנה 

 טכנולוגיתנשוא 

  C-Insight-ה

 6%תמלוגים של  

- ה מוצר ממכירת

C-Insight   אשר

צטמצמו י

 1%-בהדרגה עד ל

 בשנה העשירית

 .למכירות

 ,מתמלוגים אלה

ם סכו הינוכ

 650מוסכם של 

ש"ח  אלפי

הסכום ("

  .  ")המוסכם

ממכירת המכונה 

החמישית 

 10לתקופה של 

במועד  שנים.

טרם הדוח 

שולמו תמלוגים 

בפועל, סך 

התמלוגים 

המחושבים נמוך 

מהסכום 

  .16המוסכם

ף ראו סעי

  לעיל 3.2.1.3

Cleveland 

Clinic 

Foundation 

הסכם לפיתוח 

לשם מוצרים 

קיבוע חוליות 

  בעמוד השדרה

תמלוגים בשיעור 

הולך ופוחת 

ממכירת מוצר ה 

GO-LIF  בגין

וכן  מכירות נטו

עמלה שנקבעה 

מהכנסות 

מרישיונות משנה 

)sub-licensing (

  .שהחברה תעניק

  

שנה ממועד  15

קבלת אישור 

–מה  ווקיהש

FDA.  שיעורי

התמלוגים נעים 

-ועד ל 4.5%בין 

כמפורט  0.25%

 3.2.2בסעיף 

, במועד לעיל

החברה לא הדוח 

פועלת לקבלת 

  .FDA-אישור ה

 3.21.4ראו סעיף 

  לעיל

                                                 
 .C-Insight-המערכות  5-במועד הדוח נמכרו מעל ל   16
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זהות מקבל 

  התמלוגים

הסיבה לזכאות 

  לתמלוגים
  הערות  טווח התמורה  סוג התשלום

חברת יישום 

 בע"מ

הסכם המחאת 

זכויות בעלות עם 

יישום בע"מ 

בעניין טכנולוגיה 

לעיבוד תמונה 

בניתוחים מונחי 

הדמיה בהקשר 

ל סיוע בנעילת ש

מסמור עצמות 

  .ארוכות

תמלוגים 

 100העומדים על 

דולר ארה"ב בגין 

כל יחידה של 

שתמכר  המוצר

. על ידי החברה

הדוח נכון למועד 

החברה אינה 

פועלת לשווק 

מוצר המתבסס 

על הטכנולוגיה 

  הנ"ל.

  לא מוגבל בזמן
 3.21.2ראו סעיף 

  לעיל

  

 הליכים משפטיים .3.22

  ת הבת אינן צד לכל הליך משפטי מהותי תלוי ו/או שהסתיים., החברה וחברהדוחלמועד 

  

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .3.23

   יעדים עיקריים של החברה 3.23.1

יעד העיקרי של החברה הינו מסחור מוצרים המבוססים על ה ,הדוחנכון למועד 

, אשר משפרים Renaissance-מערכת ה ובראשם ,טכנולוגיות הליבה של החברה

ות הקליניות והיבטי הבטיחות והאיכות הכירורגית של באופן מהותי את התוצא

פרוצדורות אורתופדיות ונוירוכירורגיות וכן מאפשרים לבתי החולים הרוכשים 

לבדל עצמם שיווקית מבתי חולים או מרכזים  Renaissance-את מערכת ה

רפואיים אחרים בסביבתם ולשווק באמצעותה את שירותיהם באופן ייחודי ותוך 

  ן תחרותי. השגת יתרו

  

מוצרים  של לחתור לשיווקם להמשיך החברה בכוונת יעדיה, השגת לצורך

 היקף ההגנה את להרחיב וכן ואחרים קליניים יתרונות בעלי ויישומים ייחודיים,

 לרישום פטנטים בקשות הגשת של בדרך השאר, הרוחני, בין קניינה על הנוכחי

  .מסחר סימני לרישום בקשות והגשת

  

ך בבחינה של הזדמנויות עסקיות שיאפשרו לה להרחיב את הבסיס החברה תמשי

הטכנולוגי שלה ומגוון המוצרים שביכולתה להציע לשוקי היעד, בדרך של קבלת 

רישיונות, שיתופי פעולה בינה לבין החברות הפעילות בשוקי היעד שלה, ובחינת 

  .רכישותאפשרויות של 
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  אסטרטגיה עיקרית של החברה  3.23.2

בחון את האסטרטגיה העסקית לפיה מנוהלים עסקיה אחת החברה נוהגת ל

. בחינת האסטרטגיה נעשית על בדירקטוריוןלתקופה בפורום ההנהלה הבכיר ו

  בסיס שיקולים של טובת החברה, מגמת השוק, ושיקולים נוספים אחרים.

  

להלן תיאור אסטרטגיית החברה בתחום מוצריה, תחום השיווק והמכירות, 

  קי: ותחום הפיתוח העס

  

אסטרטגיית המוצר של החברה כוללת הרחבת מגוון המוצרים, פיתוח מוצרי   ]א[

המשך, לרבות מוצרים אשר תומכים ומאפשרים ניתוחים חדשניים 

תוך שימור עצמאותו ותמיכה בניתוחים מורכבים בפולשנות מזערית, 

וסמכותו של הרופא בשימוש במוצרי החברה. החברה רואה כליבת עסקיה 

ניתוחי מדויק, המתבסס על - ל מערכות לניווט ומיקום תוךאת פיתוחם ש

 שימוש בטכנולוגיות של רובוטיקה מיניאטורית והדמיה תלת מימדית.

החברה רואה בתחום עמוד השידרה כתחום העיקרי בו היא תפתח את 

 עסקיה ותמקד את מאמציה השיווקיים.

 

ת ממוקדת אסטרטגיית השיווק והמכירות של החברה כוללת פעילות שיווקי  ]ב[

מטרה, איתור טריטוריית יעד וקהלי יעד. פעילות השיווק כוללת, בין היתר, 

השתתפות בכנסים ותערוכות מקצועיות, עידוד כתיבה ופרסום של מחקרים 

מדעיים בהם נבדקת יעילות הטכנולוגיה הכרוכה במוצריה, קיום מצגי 

 משתמשים והקמת מרכזי הדרכה. החברה רואה חשיבות רבה בהצלחת

פעילויות אלו לשם הרחבת היקף הפעילות המסחרית של החברה בקרב 

קהלי המטרה ושווקי היעד. מאידך, החברה מעריכה כי אם תוכל להבטיח 

החזר הוצאות בסכום מספק בגין שימוש במוצריה (כך שיבטיח את כיסוי 

הוצאה הרפואית ללקוח הסופי וכן את רווחיותו של מבצע הבדיקה), יגדל 

ידה בשוקי היעד של החברה גם -וצריה ולשירותים הניתנים עלהביקוש למ

, לא התקבלו הדוחללא שיפוי רפואי בגין השימוש ברובוט. נכון למועד 

 אישורים כאלה.

  

אסטרטגיית פיתוח עסקי הכוללת ייזום וחתירה לשיתופי פעולה עם גופים   ]ג[

פעולה  מקומיים וגופים רב לאומיים לצורך מינוף היכולות ההדדיות, שיתוף

לאומיים להפצה ופיתוח של עסקי החברה -עם מובילים תעשייתיים רב

של טכנולוגיות ומוצרים בשלים  ןובחינה של הזדמנויות עסקיות לשילוב

 אחרים אשר הינם סינרגטיים עם יכולות הליבה של החברה.
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כחלק מפעילות הפיתוח העסקי של החברה, תפעל זו לצורך הרחבת מגוון   ]ד[

לים שהינם ברי מכירה ע"י צוות המכירות של החברה המוצרים המתכ

ולוגיה של החברה. כחלק מפעילות זו, נבניתוחים בהם נעשה שימוש בטכ

 שוקלת החברה לפעול לחתימת הסכמי הפצה עם חברות שתלים ייעודיות.

  

כחלק מאסטרטגיית השיווק והמכירות פועלת החברה בשיתוף עם בתי   ]ה[

מיסוד מערך שיווק, פירסום והעלאת  החולים שרכשו את המערכת לצורך

מודעות בסביבת הפעולה של הלקוחות. צוות המכירות הקליניים של החברה 

פועלים בצמידות עם אנשי השיווק של החברה ושל בתי החולים לצורך 

 מימוש אסטרטגיה זו.

  

אסטרטגיית הרחבת הפלטפורמה הטכנולוגית של החברה בדרכים שונות,   ]ו[

צעות התקשרות בהסכמים עם צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק באמ

לצורך קבלת הרשאת שימוש בטכנולוגיות, מוצרים ויכולות שירחיבו את 

 השימוש והאפקטיביות של מוצרי החברה בקרב הלקוחות.

  

 :להלן טבלה המרכזת את היעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה  ]ז[

 

יעד / אסטרטגיה 

  עסקית

  2015  2014  2013  מצב נוכחי

בסיס  תהגדל

 הלקוחות

 המשתמשים במוצר

  .Renaissance-ה

מערכות  20

Renaissance 

פעילות 

 21-בארה"ב ו

מערכות 

פעילות ובשאר 

  .העולם

כפתרון הרובוטי בתחום ניתוחי Renaissance -מיצוב מערכת ה

  הגב. 

המשך השקעה בשיווק ומכירות על מנת להגדיל את בסיס 

ירה ישירים  ובשאר הלקוחות המשתמשים בארה"ב ע"י אנשי מכ

  העולם באמצעות מפיצים. 

  העמקת החדירה לשווקי היעד וכניסה לשווקים חדשים.

עידוד ביצוע מחקרים ופרסומם. פעילות שיווקית להעלאת 

   המודעות ליכולות ויתרונות המערכת.
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יעד / אסטרטגיה 

  עסקית

  2015  2014  2013  מצב נוכחי

הגדלת ההכנסות 

הנשנות משימוש 

-במערכת ה

Renaissance.  

מערך 

המכירות 

בארה"ב כולל 

רה אנשי מכי

ותמיכה 

טכנים אשר 

פועלים 

בשיתוף עם 

בתי החולים 

והרופאים על 

מנת להגדיל 

את מספר 

הניתוחים 

בהם עושים 

שימוש 

 -במערכת ה

Renaissance. 

הגדלת מערך המכירות בארה"ב 

  ובעולם. 

פעילות לשם העמקת החדירה 

בכל אתר ע"י הדרכה ושילוב 

רופאים נוספים והגדלת כמות 

  .המערכת הניתוחים / יישומיות

פעילות לשם הרחבת סוגי 

המוצרים והשירותים שנמכרים 

  .בכל ניתוח

הרחבת קהל 

המשתמשים והיקף 

השימוש במערכת: 

ת צייהשקת אפליק

המוח כחלק 

- ממערכת ה

Renaissance.  

תחילת 

ניתוחים בבני 

  . אדם

ניתוחים בבני אדם  המשך

על מנת רופה ובארה"ב יבא

בשל לחדירה מוצר ל להגיע

  .לשוק

שקה ה

  .מסחרית

המשך מכירות 

המוצר ברחבי 

העולם כחלק 

מפתרון 

הרובוטי של 

  החברה.

פרסום של מחקרים 

חדשים המציגים את 

התועלות 

והמשמעויות 

הנגזרות משימוש 

קליני במוצרי 

  .החברה

 Renaissance-עם מנתחים המשתמשים במערכת הף טשוהחברה פועלת באופן 

  .מהשימוש במערכתבהגדרת פרוטוקולים להוכחת התועלות 
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 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  .3.24

  החברה מתכננת להרחיב את פעילותה במהלך השנה הקרובה, כדלקמן: 

 שיווק ומכירות 3.24.1

למרכזים רפואיים  Renaissance-המשך הרחבת פעילות שיווק מערכת ה  ]א[

 באמצעות צוות מכירה ישיר בארה"ב. 

ים רפואיים נוספים למרכז Renaissance-הרחבת פעילות שיווק מערכת ה  ]ב[

 במדינות באירופה ובאסיה באמצעות מפיצים.

 נוכחות והצגה בתערוכות בינלאומיות וקיום כנסי משתמשים.  ]ג[

מחקרים חדשים המציגים את התועלות והמשמעויות הנגזרות פרסום של   ]ד[

ליווי ועידוד רופאים מובילי דעה בעולם  .החברהמשימוש קליני במוצרי 

השימוש במוצרי החברה בכנסים ובפרסומים  לדווח ולפרסם את תוצאות

הרפואית אודות  מדעיים לשם הרחבת ההכרה והמודעות בקרב הקהילה

 המוצרים ויישומיהם.

 המשך בניית תשתית שיווקית למוצרי החברה החדשים בארצות היעד.  ]ה[

למוצרים חדשים ואסטרטגית בחינת פוטנציאל שוק ובניית תשתית שיווקית   ]ו[

 וססת טכנולוגיית החברה.תוך שימוש בהנחיה מב

מערך הדרכה גלובלי שישמש להדרכת לקוחות חדשים ולקוחות  ביסוס  ]ז[

ותיקים במוצרים חדשים של החברה והדרכת המדריכים של החברה 

 לצרכים אלו.

  :2013אסטרטגיית המכירות של החברה לשנת   ]ח[

החברה תרחיב את היקף פעילות המכירות שלה בארה"ב באמצעות  )1(

 2013ר של החברה. החברה מתכננת במהלך שנת צוות מכירות ישי

  .בארה"ב Renaissance -להגדיל את בסיס הלקוחות של מערכת ה

מכירת פעילות לשם גויס מנהל מכירות בכיר להובלת  2013בתחילת  )2(

פעילות זו תמשיך  .בגרמניה, שוויץ ואוסטריה Renaissance-המערכות 

  .Mazor Robotics GmbHבאמצעות חברת  להתבצע

בשווקים הבינלאומיים באירופה  Renaissance-מכירת מערכת ה )3(

 ובאסיה באמצעות מפיצים. 

החברה תפעל להרחבת השימוש במערכות באתרים בהם מותקנת זה  )4(

 . Renaissance-מערכות ה

 הרחבת מערך המכירות במדינות באירופה באמצעות מפיצים.  )5(

 עולה.הרחבת פורטפוליו מוצרי החברה תוך יצירת שיתופי פ  )6(

המשך הרחבת הסכמי ההפצה עם מדינות באסיה לצורך "זריעת  )7(

זרעים" לפעילות מכירות עם השלמת התהליכים הרגולטוריים במדינות 

 אלו.
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מיקוד מאמצי שיווק ומכירות במספר מדינות ליבה באירופה ואסיה  )8(

בהם החברה מעריכה שתוכלת יצירת המכירות בשנים הקרובות הינה 

 מירבית.

 

 וחמחקר ופית 3.24.2

כגון לניתוחי  ,Renaissance-פיתוח והשקה של יישומים חדשים למערכת ה  ]א[

ביכולות המערכת בניתוחי עמו"ש צווארי ושיפור  ושיפורים מהותייםמוח 

 & Scan, כגון יכולת תכנון מתקדמת (היכולות בניתוחים אנדוסקופיים

Planeוהמשך שיפור ביצועי המערכת באפליקציות הקיימות (. 

ובחינת היתכנות של פלטפורמות אפשריות.  ם של מוצר החברהפיתוח מתקד  ]ב[

  .לעיל 3.2.4לפרטים נוספים ראו סעיף 

 המשך פיתוח טכנולוגית הליבה של החברה.   ]ג[

  

  תקינה ורגולציה  3.24.3

החברה מתכננת להגיש בקשות חדשות לרשויות הבריאות האירופאית 

ומים לייש Renaissance-והאמריקנית לאישור הרחבת השימוש במוצר ה

  נוספים.

 

יצוין כי, הערכת החברה בעניין צפי להתפתחות בשנה הקרובה, כמפורט לעיל, 

הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס, בין היתר, על 

התגברות על קשיים טכנולוגיים במחקר ופיתוח, השלמת ניסויים וביצוע 

וי שלא להתממש, במלואו או פעילות שיווק ומכירות. הצפי האמור לעיל עש

בחלקו, או להתממש בצורה שונה מזו שנצפתה. בין הגורמים שיכולים לגרום 

התממשות ההערכות כאמור הינם, בעיות בהמשך המחקר והפיתוח, כשלון -לאי

במגעים עם לקוחות פוטנציאליים בשוקי היעד, עיכוב בניסויים קליניים, שינוי 

  במבנה השוק או התחרות בו ועוד.

  

 מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים .3.25

אוגרפים הבאים: י, החברה משווקת את מוצריה ללקוחותיה באזורים הגהדוחבמועד 

  .ואחרים מזרח אירופה ,ארה"ב, מערב אירופה

  

לדוחות  21לפרטים אודות הכנסות החברה ממכירות לפי אזורים גיאוגרפים ראו באור 

  .2012בדצמבר,  31ליום הכספיים של החברה 

  

 דיון בגורמי סיכון  .3.26

  גורמי הסיכון העיקריים הקשורים לפעילותה של החברה הינם כדלהלן: 

  כלכליים- גורמי סיכון מאקרו 3.26.1
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המצב הכלכלי והביטחוני  -  אי יציבות כלכלית, ביטחונית וצבאית בישראל  ]א[

בישראל משפיע ישירות על פעילות החברה הן במישור השיווקי והן במישור 

עולם. כמו כן, הוא עשוי להביא לרתיעה של גורמים זרים המסחרי ברחבי ה

מהתקשרויות עם גורמים הקשורים לגורמים ישראליים וכן לאי הגעתם של 

נציגי רשויות הפיקוח הזרות, לבדיקת מפעל החברה, לצורך עריכת הבדיקות 

 הנדרשות לקבלת אישורים רגולטורים למוצרי החברה במדינות השונות.

  

תחרות בישראל. -קיים קושי לאכוף הסכמי אי -  תחרות אכיפת הסכמי אי  ]ב[

-בתי המשפט בישראל מחייבים את המעביד להוכיח שההתחייבות לאי

תחרות בה התחייב העובד ואשר אותו העובד מפר ו/או מבקש להפר היא 

סבירה וכי היא גם נועדה להגן על אינטרס לגיטימי של המעביד. אי לכך, אין 

 נוע מעובד חברה לשעבר מלעבוד בחברה מתחרה.וודאות שהחברה תוכל למ

   

אין וודאות כי המדען ימשיך ויאשר מענקים נוספים  - מענקים ממשלתיים  ]ג[

או שיאות לתמוך פיננסית בקבוצה באותו האופן שתמך בעבר, זאת לאור 

מדיניות התקציב הכלכלי הממשלתי. כמו כן, המענקים הניתנים מהמדען 

וצריה או להעתיק את הפיתוח לאתרים אוסרים על החברה לפתח את מ

בחו"ל. במקרה שהחברה תבקש העברה של זכויות הייצור של מוצרי החברה 

שפותחו במימון המדען הראשי מחוץ לישראל, עשוי המדען לחייב את 

 300%החברה לשלם לו תמלוגים מוגדלים, שיכולים להאמיר לגובה של 

ו תקבל, כתלות בהיקף (בנוסף לריבית) מסך המענקים שהחברה קיבלה א

הייצור המועבר לחו"ל. עלויות אלה עלולות להקשות על החברה להתקשר 

בהסכמי קבלנות משנה עם גורמים בחו"ל לשם פיתוח הטכנולוגיה שלה. כמו 

כן, חוק המו"פ קובע מגבלות נוקשות על יכולת החברה להעביר לחו"ל 

ור לא יכולה טכנולוגיה שפותחה במימון מדען ובכל מקרה העברה כאמ

להתבצע ללא אישור המדען. מגבלה זו עשויה להקשות על החברה במקרה 

שתהא יעד לרכישה או מיזוג עם תאגידים שאינם ישראלים. בנוסף, אי 

עמידה בהתחייבויות כלפי המדען, יכולה לחייב את החברה להשיב את 

 סכומי המענקים בתוספת ריביות וקנסות.

 

  גורמי סיכון ענפיים 3.26.2

שיווק ומכירת מוצרי החברה מצריכים קבלת  - ם רגולטוריםאישורי  ]א[

אישורים רגולטוריים שונים, בהתאם למדינה בה משווקים ונמכרים מוצרים 

אלה. השגת אישורים רגולטוריים לכל אחד מהמוצרים הפוטנציאליים של 

החברה כרוכה בביצוע סדרה של ניסויים המקוטלגים לפי שלבים שונים, 

יניים וניסויים קליניים, להפגנת יעילותם ובטיחותם של ניסויים טרום קל

המוצרים הפוטנציאליים. מספר הניסויים הנדרשים לכל אחד משלבי הניסוי 

  משתנה ותלוי במוצר. 
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ביחס למוצרי החברה שטרם קבלו את האישורים הנדרשים, לא ניתן לתת 

ות תחזית באשר לתוצאות הניסויים שייערכו בקשר אליהם. קיימת אפשר

שהניסויים הקליניים הנדרשים לצורך רישויים יכשלו מבחינת היעילות 

ומבחינת הבטיחות של המוצר הנבחן. כמו כן, אין בטוחה כי הנתונים 

שיתווספו והתוצאות של הניסויים בכללותם יספקו את דרישות הרשויות 

השונות, דרישות של וועדות אתיקה למיניהן וכדומה. גם לאחר בחינת 

המבקרת של נתוני הבטיחות או בחינת גוף מבקר אחר להמשך הוועדה 

  ביצוע סדרת ניסויים קליניים, אין ביטחון כי אלה יהיו מוצלחים. 

  

ביחס למוצרי החברה שקבלו את האישורים הנדרשים, החברה חייבת 

להמשיך ולעמוד בדרישות הנמשכות של הרשויות הרגולטוריות, כולל עמידה 

יצור ומיתוג המוצרים. אי עמידה בדרישות בתקני איכות, תהליכי 

הרגולטוריות יביאו לדרישה להפסקת מכירות וקריאה למוצרים שנמכרו 

  בשוק. 

  

על כן, אין וודאות שהחברה אכן תקבל את האישורים הדרושים לשיווק 

המוצרים שטרם קבלו אישורים אלה. לחילופין, יש וקבלת האישורים 

וצא יעכב את שיווק מוצרי החברה ועשוי האמורים יארך זמן רב, וכפועל י

  לגרום להוצאות נוספות של החברה בקשר עם קבלת ההיתרים לשיווקם.

  

במקרה שיחולו שינויים בהוראות חוק ובתקינה  - שינויים רגולטורים  ]ב[

הקשורות לפעילות החברה והשגת האישורים הרגולטוריים, ייתכן והדבר 

פיתוח מוצר או מוצרים  יגרום להוצאות כבדות לקבוצה או להפסקת

 ממוצריה.

  

הצלחת  - הכרה במוצרי החברה וקבלתם בקהילה הרפואית הבינלאומית  ]ג[

החברה תלויה במידה רבה גם בהכרת הקהילה הרפואית הבינלאומית 

ידה. הכרה של הקהילה הרפואית במוצריה תלויה -בטכנולוגיה שפותחה על

ם משתלמת ושהם ביכולת החברה לספק הוכחות שמוצריה יעילים, עלות

מספקים שיפור משמעותי בביצועים לעומת מוצרים הקיימים היום בשוק. 

גם אם החברה תצליח להוכיח את יתרונות מוצריה הן בעלות והן בביצועים 

הרפואיים, קיים חשש כי ספקי שירותי בריאות אשר השקיעו השקעות 

קעה זו. ניכרות באמצעים אחרים יימנעו מלרכוש את מוצרי החברה בשל הש

אין כל וודאות שהחברה תצליח להביא להכרה בצורך במוצריה בשוק 

 ובקהילה הרפואית. 
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אגודות מקצועיות מפרסמות מעת לעת מדריכים  - פרוטוקולים רפואיים  ]ד[

) המציעים נהלים והליכים המיועדים Practice guidelinesמקצועיים (

לו יכללו ו/או יעדיפו למצבים רפואיים שונים. אין כל וודאות שהמדריכים הל

את מוצר החברה. למדריכים אלה חשיבות רבה והשפעה משמעותית על 

ת בריאות שונות בדבר הכללת מוצרי החברה בסל והחלטות של תכני

ההליכים המכוסים אשר מוצעים ללקוחות. בנוסף, רופאים רבים פועלים 

 בהתאם להמלצות מדריכים אלה.

  

, המבטחים הדוחלמועד  - רפואייםמדיניות החזר הוצאות של מבטחים   ]ה[

הכרוכות הנוספות הוצאות ההרפואיים אינם מכסים או מאפשרים החזר של 

למעט שיפוי מינמלי  ,Renaissance- בפרוצדורות העושות שימוש במוצר ה

החברה לגרום לכך שהמבטחים  בתנאים מסוימים. לאי יכולתה של

החברה עלולה להיות  הרפואיים יאפשרו החזר הוצאות בגין שימוש במוצרי

השפעה שלילית על קבלת המוצרים בקהילה הרפואית. גם אם וכאשר ינתן 

החזר הוצאות בגין שימוש במוצרי החברה, אין כל וודאות בדבר רמת 

  .ההחזר. רמת החזר נמוכה עלולה לפגוע בהיקף השימוש במוצר

  

 בנוסף, החברה מוכרת את מוצריה בעיקר בארה"ב. חולים בארה"ב אינם

ידי צד -נוטים לעשות שימוש בשירותים רפואיים אשר אינם ממומנים על

שלישי כלשהו דוגמת חברות הביטוח או מערכת הבריאות הממשלתית. לכן, 

הצלחת החברה במכירות בארה"ב תלויה במידה רבה בהסכמתם של צדדים 

שלישיים כאמור לשלם על בדיקות ושירותים רפואיים המבוססים על מוצרי 

  החברה.

 

אין כל וודאות בדבר רמת הביקוש למוצרי החברה,  -  ביקוש למוצרי החברה  ]ו[

בקבלת המוצרים והטכנולוגיה עליה הם מתבססים כמוצרים  האשר תלוי

בעלי ערך מוסף לעומת שיטות טיפול מסורתיות הקיימות בשוק, כגון ביצוע 

הניתוחים בעמוד השדרה בדרך של ניתוח פתוח ללא כל הסתייעות באמצעי 

  הדמייה מכוון.

 

בעקבות פעילותה של  - חשיפה לתביעות משפטיות בעקבות ניסויים קליניים  ]ז[

החברה בתחום פיתוח אביזרים רפואיים, החברה חשופה בפני הליכים 

יגרמו כתוצאה מהשימוש ימשפטיים בעקבות תופעות לוואי אפשריות ש

 במוצרי החברה, החברה תהא חשופה לתביעות משפטיות שונות.

  
אי יכולתה של החברה לעמוד בדרישות ובביקוש  - דה בדרישות ייצורעמי  ]ח[

למוצריה מבחינת כושר הייצור יכולה לפגוע במכירותיה. בנוסף, פגמים 

בהליך ייצור מוצרי החברה עלולים להוביל להחזרת מוצרים לחברה ולכך 
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עלולה להיות השפעה על החלטת הלקוחות בבחירתם להשתמש במוצרי 

 החברה בעתיד.

  

ביטוח מוצר,  - החברה מבוטחת במספר פוליסות ביטוח  -  כיסוי ביטוחי  ]ט[

ביטוח עסק וכדומה. ייתכן שהכיסוי הביטוחי לא יספיק בשל האפשרות של 

תביעות מעבר לתקרת הכיסוי בפוליסה, או תביעות שהפוליסות אינן מכסות 

 (חריגות).

  

לסבול  מוצר החברה הינו מוצר מורכב ומתוחכם שעלול -  חבות המוצר  ]י[

מפגמים וכשלים שונים שחלקם טרם אותרו או אובחנו. כתוצאה מכך 

החברה עלולה להיתבע בגין פגמים במוצר וחבות המוצר הן בשלב הניסויים 

 ידי מנותחים.-ידי לקוחותיה או על- והן בשלב השיווק על

  

לחלק גדול ממתחריה הגדולים של החברה  - שינויים טכנולוגיים ותחרות ]יא[

גדולים באופן משמעותי ממקורותיה של החברה. כמו כן, מקורות הון 

החברה חשופה לתחרות הן בשל התפתחויות מהירות ומתמידות המאפיינות 

את שוק המכשור הרפואי. תוצאות פעילותה של החברה תלויות ביכולתה 

לפתח בכל עת מוצרים חדשים שיעמדו בדרישות השוק, לייצר ולשווק 

אין כל ודאות כי המחקר והפיתוח של  מוצרים אלה על בסיס מסחרי.

החברה ישאו פרי וכי תוכל לקיים מחקר ופיתוח ברמה הנדרשת לשם קיום 

 תחרות מוצלחת עם מוצרים מתחרים.

  

הצלחת החברה תלויה במידה רבה על  - חוסר וודאות בנוגע לקבלת פטנטים  ]יב[

שר יכולתה להגן על קניינה הרוחני. אין ודאות כי בקשות לרישום פטנט, א

הוגשו ויוגשו בעתיד על ידי החברה יסתיימו ברישום פטנט. היה ולא יושלם 

רישום פטנט בקשר עם בקשות לרישום כאמור, אזי לא יזכו פיתוחי החברה 

להגנה קניינית, דבר אשר עשוי לאפשר לגורמים נוספים לייצר את מוצרי 

סעיף החברה ולהתחרות בה. לפירוט בדבר הקניין הרוחני של החברה ראו 

 .לעיל 3.12

  

החברה עלולה להיתבע בגין הפרת בעלות  - הפרת זכויות של צד שלישי  ]יג[

בקניין רוחני של צד שלישי. יתכן ובקשות לרישום פטנט אשר הוגשו על ידי 

החברה יפרו זכויות המוגנות בפטנטים או בבקשות לרישום פטנט אשר 

ת לרישום פטנט הוגשו על ידי צדדים שלישיים עובר למועד בו הוגשו בקשו

על ידי החברה. לאור זאת יתכן והדבר יפגע ביכולתה של החברה לייצר את 

מוצריה, למכור ולפתח ובכך לגרום לחברה להוציא הוצאות משמעותיות 

לא ידוע לחברה על הפרה הדוח למועד  לצורך הגנה כנגד תביעות אלה.

 כאמור.
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יתכן  - המוגנות בפטנטשינויים טכנולוגיים אשר יאפשרו לעקוף את הזכויות   ]יד[

שלאחר השלמת הפיתוח ורישום פטנט על מוצרי החברה יעלה בידי צדדים 

שלישיים לפתח מוצרים חלופיים בהם יוכנס שינוי טכנולוגי אשר יאפשר 

עקיפה של זכויות החברה המוגנות בפטנט. במקרה כזה יתכן ויעלה בידי 

אינם מפרים את צדדים שלישיים לפתח מוצרים מתחרים לחברה תוך שהם 

הזכויות המוגנות בפטנט דבר אשר עשוי להגביר את התחרות במוצרי 

 החברה ולהקטין את הרווח הצפוי שלה.

  

יתכן  -  הפרת זכויות מוגנות או עתידות להיות מוגנות בפטנטים רשומים ]טו[

שלאחר השלמת הפיתוח ורישום הפטנט יפעלו צדדים שלישיים לשם ייצור 

יצור יכויותיה המוגנות בפטנטים. לאור זאת, מוצרי החברה תוך הפרת ז

המוני של מוצרי החברה, תוך הפרת זכויותיה המוגנות בפטנט, עשוי להסב 

לקבוצה נזק ולהביא לירידה במחירי מוצריה, כך שהדבר יקטין את רווחיה 

 הצפויים.

  

החברה תלויה רבות בסודותיה המסחריים ובידע הייחודי  - סודות מסחריים ]טז[

ריה והטכנולוגיה עליה הם מבוססים. אי יכולתה של החברה לפיתוח מוצ

לשמור ולהגן על סודותיה המסחריים עלולה לגרום לכך שצד שלישי יעשה 

שימוש במידע זה ויתחרה בחברה. כמו כן, אין כל וודאות שצד שלישי לא 

יצליח לפתח טכנולוגיה זהה או דומה באופן עצמאי כך שייפגעו יתרונותיהם 

 מוצרי החברה. היחסיים של

  

כחברה המתבססת על מחקר ופיתוח,  - תלות בכוח אדם מקצועי ומיומן  ]יז[

החברה נדרשת לצוות מיומן של אנשים שיוכלו וידעו לבצע את המשימות 

העומדות בפני החברה במיומנות ובמקצועיות הרבה ביותר וזאת על מנת 

בתוצאות ולהגיע לתוצאות מרביות. כוח אדם העוזב את החברה עשוי לפגוע 

 החברה.

  

תוצאותיה הכספיות של החברה עשויות להיות  -  תלות בשערי חליפין  ]יח[

מושפעות משינויים בשערי החליפין של המדינות בהן תפעל החברה, באופן, 

 , אין ביכולת החברה להעריך.הדוחשנכון למועד 

 

מיליון מתושבי ארה"ב אין כלל כיסוי  50- לכ – רפורמת הבריאות בארה"ב ]יט[

ועבור רבים אחרים הכיסוי הוא חלקי ותלוי במקום העבודה שלהם. ביטוחי, 

אושרה רפורמת הבריאות בארה"ב. הרפורמה  2010ובמרץ  2009בדצמבר 

תתן כיסוי ביטוחי לעשרות מיליוני בני אדם להם לא היה עד כה כיסוי 

ביטוחי בתחומי הבריאות בארה"ב. החברה מעריכה כי כחלק מרפורמה זאת 
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"ב יחמירו את הדרישות לאישור ציוד רפואי חדש. נוסף על הרשויות בארה

כך, חלים שינויים במבנה הארגוני של מערכת הבריאות בארה"ב, וייתכן 

 שהדבר יביא לעיכוב הליכי אישור רגולטוריים למוצרים רפואיים חדשים.

  

  גורמי סיכון ייחודיים 3.26.3

שלה עיקר הנהלת החברה, הפיתוח והמערך התפעולי  -  זהות ישראלית  ]א[

מצויים בישראל, כאשר עיקר המכירות של מוצרי החברה נעשה מחוץ 

לישראל. שינויים פוליטיים, כלכליים וביטחוניים בישראל עלולים להשפיע 

באופן ניכר על עסקיה של החברה. בנוסף, ישנן מדינות בעולם אשר הטילו או 

עלולות להטיל מעת לעת הגבלות על עסקים בישראל או עם חברות 

 ליות.ישרא

 

העדר מקורות מימון נוספים להשלמת המו"פ, השגת האישורים   ]ב[

מקורות המימון העומדים לרשות החברה  -  הרגולטוריים, הייצור והשיווק

עלולים שלא להספיק לצורך החדרת המוצר לשוק ומימון השלמת המחקר 

והפיתוח של מוצריה החדשים של החברה והעלויות הכרוכות בקבלת 

ים הנדרשים לשיווק המוצר. צרכי המימון של החברה ההיתרים והאישור

עשויים להשתנות באופן מהותי וזאת בשל תוצאות המחקר והפיתוח, 

הניסויים הקליניים, תחרותיות, התפתחויות טכנולוגיות בתחום ועלויות 

כתוצאה מדרישות נוספות של הרשויות הרגולטוריות השונות. לא ניתן 

מקורות מימון נוספים, אם וכאשר אלה  להבטיח כי החברה תצליח לגייס

יידרשו. העדר אמצעי מימון מתאימים עלול לגרום להפסקת פעילותה 

 העסקית של החברה. 

  

החברה מעוניינת בעתיד לפתח יישומים נוספים  - פיתוח יישומים נוספים  ]ג[

על מנת  Renaissance-המתבססים על הטכנולוגיה עליו מבוסס מוצר ה

. אין כל וודאות שהחברה תוכל לעמוד בדרישות להרחיב את סל מוצריה

הטכנולוגיות, הקליניות והרגולטוריות או דרישות אחרות אשר יחולו על 

החברה בהליך פיתוח מוצרים חדשים. כמו כן, אין כל וודאות שלחברה יהיה 

 אמצעי מימון שיאפשרו לה פיתוח כאמור.

  

רה ניסיון מוגבל לחב - ייצור ושיווק מוצרי החברה באופן מסחרי נרחב  ]ד[

בשיווק מוצרים באופן מסחרי רחב היקף והצלחתה בתחום זה תלויה 

בגורמים רבים ושונים. לחברה אין כל וודאות בקשר לקשיים אשר עתידים 

 לעמוד בדרכה במהלך המעבר לייצור ושיווק בפריסה מסחרית רחבה.

  
 



 

 90

רה ישנם רכיבים מהותיים בחלק ממוצרי החב -  תלות בספקים וביצרנים  ]ה[

ידי יצרן - ידי מספר מועט של ספקים או מיוצרים על- המסופקים לחברה על

אחד או מספר מועט של יצרנים. תלות זו של החברה בספקים וביצרנים 

המשמשים כקבלני משנה של החברה חושפת את החברה למצבים בהם 

הספק או היצרן אינם מסוגלים יותר לייצר או לספק את הרכיב הספציפי 

וחות הזמנים הדרושים לפיתוח מוצרי החברה. החברה גם בכלל או בל

חשופה למצב בו ההתקשרות עם מי מהיצרנים או הספקים תבוא על סיומה, 

יצור עיכובים והוצאות נוספות הכרוכות בהשלמת פיתוח וייצור ידבר ש

 המוצר.

 

החברה זכאית להטבות מס שונות מכח היותה מפעל מוטב  - הטבות מס  ]ו[

השקעות הון. תוצאותיה הכספיות של החברה עלולות  ומכח חוק לעידוד

להיפגע אם הטבות אלה יוסרו או יופחתו באופן משמעותי אם בשל שינוי 

בחקיקה ובמדיניות ואם בשל כך שהחברה לא תעמוד בדרישות חוקים אלה. 

אין כל וודאות שהחברה תמשיך לקיים בעתיד את הדרישות השונות לשם 

בנוסף, אם החברה תגדיל את פעילותה מחוץ  זכאותה להטבות מס כאמור.

לישראל, ייתכן כי חלק ניכר או חלק כלשהו מפעילותה לא יהיה זכאי 

 להטבות מס דומות.

  

התחום בו פועלת החברה מאופיין במאמץ מחקרי ניכר  - התחרות בשוק  ]ז[

ובהתפתחויות טכנולוגיות רבות. פיתוח טכנולוגיות רפואיות ומכשירים 

במוצר החברה עלול לפגוע בביקוש למוצריה, ואין כל  רפואיים המתחרים

 וודאות כי החברה תצליח להתמודד בהצלחה וביעילות במתחרותיה.

  

  גורמי סיכון ייחודיים לקבוצה 3.26.4

מר אליהו , לחברה תלות בהדוחלמיטב ידיעת החברה, למועד  - תלות בעובד  ]א[

סמנכ"ל התפעול והפיתוח, בשל בקיאותו רבת השנים בנבכי זהבי, 

הטכנולוגיות המפותחות בחברה, וכן משום מגוון התחומים עליהם הוא 

מופקד. היה וסמנכ"ל התפעול והפיתוח יפסיק את פעילותו בחברה, עלול 

לעבור זמן עד שימצא לו מחליף. לפיכך, הפסקת פעילותו של הנ"ל עשויה 

 לפגוע מהותית בתוצאות החברה.

  

, החלה החברה למכור באופן לא הדוחנכון למועד  -  וודאות לגבי מכירות-אי  ]ב[

וודאות לגבי הביקוש והתמחור למוצרי החברה, לרבות -משמעותי וקיימת אי

בקשר לחדירת החברה לשוק. בנוסף, במקרה שמוצרי החברה לא יוכרו 

כזכאים על ידי מבטחים (פרטיים או ממשלתיים) לצורך החזר הוצאות 

)reimbursementותית ביכולת החברה ) למבוטחים, הדבר עשוי לפגוע מה

 לשווק את מוצריה ובתוצאות החברה.
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תכנוני הצמיחה והגידול של החברה עשויים להפעיל לחצים  - ניהול החברה  ]ג[

ניכרים על החברה במישור התפעולי, הכלכלי והאנושי. במקרה שהמשאבים 

יקבע סדר עדיפויות העלול להביא יהעומדים לרשות החברה לא יספיקו, 

 צמיחה והגידול של החברה.לצמצום תוכניות ה

  

-מערכת ה -, לחברה מוצר עיקרי אחד, קרי הדוחלמועד  - מוצר אחד  ]ד[

Renaissance  בלבד, בעוד יתר מוצרי החברה הם בפיתוח או בשלבי מכירות

ואודות מוצרי החברה  Renaissance-ראשונים. לפרטים אודות מערכת ה

 . לעיל 3.4-ו 3.2האחרים, ראו סעיפים 

  
  

לחברה תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות  - שך הפעילותמימון המ  ]ה[

שוטפת. להערכת הנהלת החברה, המבוססת על תחזית תזרימי המזומנים, 

לחברה היכולת להמשיך ולפעול במתכונת הקיימת ולעמוד בהתחייבויותיה 

, אולם היא תידרש למימון כספי נוסף לצורך מימוש בתקופה הנראית לעין

ות בשנים הבאות לרבות לצורך מימון תוכניות השיווק תוכניותיה העסקי

 והחדרת מוצריה. 

  

פי מידת השפעתם האפשרית על - בטבלה שלהלן מדורגים גורמי הסיכון על

  החברה להערכת החברה:

  

  גורמי הסיכון

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות 

  החברה בכללותה

 השפעה גדולה
השפעה 

  בינונית
 השפעה קטנה

       כלכליים-נים מאקרוסיכו

אי יציבות כלכלית, 

ביטחונית וצבאית 

  בישראל

      

        תחרות- אכיפת הסכמי אי

        מענקים ממשלתיים

        סיכונים ענפיים

     אישורים רגולטוריים

     שינויים רגולטוריים

הכרה במוצרי החברה 

וקבלתם בקהילה 

  הרפואית הבינלאומית 

     

       םפרוטוקולים רפואיי
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  גורמי הסיכון

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות 

  החברה בכללותה

 השפעה גדולה
השפעה 

  בינונית
 השפעה קטנה

מדיניות החזר הוצאות של 

  מבטחים רפואיים

   

       ביקוש למוצרי החברה

חשיפה לתביעות 

משפטיות בעקבות ניסויים 

  קליניים

     

       עמידה בדרישות ייצור

     כיסוי ביטוחי

      חבות המוצר

שינויים טכנולוגיים 

  ותחרות

     

חוסר וודאות בנוגע 

  לקבלת פטנטים

     

כויות של צד הפרת ז

  שלישי

     

שינויים טכנולוגים אשר 

יאפשרו לעקוף את 

  הזכויות המוגנות בפטנט

    

הפרת זכויות מוגנות או 

עתידות להיות מוגנות 

  בפטנטים רשומים

      

      סודות מסחריים

תלות בכח אדם מקצועי 

  ומיומן

  

     תלות בשערי חליפין

רפורמת הבריאות 

  בארה"ב

   

        ים יחודייםסיכונ

       זהות ישראלית
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  גורמי הסיכון

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות 

  החברה בכללותה

 השפעה גדולה
השפעה 

  בינונית
 השפעה קטנה

העדר מקורות מימון 

נוספים להשלמת המו"פ, 

השגת האישורים 

הרגולטוריים, הייצור 

  והשיווק

    

      פיתוח יישומים נוספים

ייצור ושיווק מוצרי 

החברה באופן מסחרי 

  נרחב

  

      תלות בספקים ויצרנים

      הטבות מס

      התחרות בשוק

ייחודיים סיכונים 

  לקבוצה

     

      תלות בעובד 

       וודאות לעניין מכירות-אי

       ניהול החברה

      מוצר אחד

     מימון המשך הפעילות
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  דוח הדירקטוריון על מצב עניני החברה - 2פרק 

 31ביום  השהסתיימ לשנהדירקטוריון החברה מתכבד להגיש לבעלי המניות את דוח הדירקטוריון 

 -ידיים) תש"ל"), בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומתקופת הדוח(" 2012 ,בדצמבר

  ").התקנות(" 1970

  למצב עסקי התאגיד הסברי הדירקטוריון –פרק ראשון 

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד .1

הכוונה וניווט של של הרובוט היא שעיקרו  הרובוטייםניתוחים ההחברה פועלת בתחום 

   גבוה ותוך שאיפה להקטנת מידת הפולשנות הניתוחית. וקם בדייכלים כירורגי

תוח, ייצור, שיווק לצורך פי העובדי 45משרדי החברה בקיסריה, ישראל, משמשים את 

לחברה גם . ומכירות, בקרת איכות, אדמיניסטרציה, תמיכה טכנית, פיתוח עסקים וניהול

חברת  .ואורלנדו אטלנטה, ג'ורג'יהמשרדים ב השוכרתארה"ב חברת בת בבעלות מלאה ב

תוח עסקיה של עובדים ומתמקדת בשיווק, מכירות, תמיכה טכנית ופי 36 הבת מעסיקה

  בארה"ב. החברה

  

 הסברים לדוחות הכספיים .2

" בהתייחס לנתוני הדוחות הכספיים להלן הינה לדוחות הקבוצה" או "החברהמשמעות "

  המאוחדים של החברה והחברה הבת שלה.

 מצב כספי .2.1

  רכוש שוטף

 דולראלפי  20,037-בהסתכם  2012, בדצמבר 31יום להרכוש השוטף של החברה 

הרכוש השוטף נובע  עיקר .2011, מברבדצ 31יום ל דולראלפי  19,060וזאת לעומת 

 ,אג"ח ממשלתייםהכוללים (שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר ו מיתרות מזומנים

  . )פקדונות בנקאייםואג"ח קונצרני 

  שוטףשאינו רכוש 

 דולראלפי  1,297 - בהסתכם  2012, בדצמבר 31יום לשוטף של החברה שאינו הרכוש 

עיקר הרכוש שאינו שוטף  .2011, בדצמבר 31יום ל דולראלפי  1,364וזאת לעומת 

  ומנכסים בלתי מוחשיים.לתצוגה  Renaissanceהכולל מערכות   נובע מרכוש קבוע

  התחייבויות שוטפות

 4,024 - הסתכמו ב ,2012, בדצמבר 31ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום 

 קיטוןהעיקר . 2011, בדצמבר 31ליום  דולראלפי  6,324לעומת , דולראלפי 

רעון של אגרות ימפנובע  ,2011לעומת שנת  ,בהתחייבויות השוטפות של החברה

  .2012החוב להמרה בנובמבר, 
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  התחייבויות שאינן שוטפות

 4,490 -הסתכמו ב ,2012בדצמבר,  31שוטפות של החברה ליום שאינן ההתחייבויות 

 לייהעיקר הע .2011בדצמבר,  31ליום  דולראלפי  616 לעומת, דולראלפי 

מרישום  נובעת ,2011לעומת שנת  ,שוטפות של החברהשאינן בהתחייבויות 

  2012האופציה שהוענקה למשקיעים במסגרת הסכם ההשקעה שהושלם בספטמבר 

  .אלפי דולר 3,990בסך על פי שוויה ההוגן ליום המאזן כמכשיר נגזר 

  הון עצמי

 31, וליום דולראלפי  12,820הסתכם בסך של  2012בדצמבר,  31ההון העצמי ליום 

. הירידה בהון העצמי של החברה בשנת דולראלפי  13,484בסך של   2011בדצמבר, 

ומרישום הטבה בגין תשלומים  דולראלפי  7,064נובעת מהפסד נטו בסך  2012

גידול בהון בגין הנפקה על ידי  המקוזזים  דולראלפי  555מבוססי מניות בסך של 

  .דולראלפי  6,123פרטית בסך של 

  

 לותוהפעתוצאות  .2.2

בהתאם לכללי החשבונאות   מאוחדים והפסד רווח דוחות תמצית להלן

  :“)GAAP-Non(" חשבונאיות מהשפעות והמנוטרלים

מנוטרלות  ,לות של החברה גם על בסיס כלכליועל מנת להציג את תוצאות הפע

 , אשר לדעת החברה מאפשרות הבנה טובה יותר של ביצועיהשפעות חשבונאיות

  החברה.

  בדצמבר, 31לשנה שנסתיימה ביום   

2012  2011  

-Non  חשבונאי

GAAP 

-Non  חשבונאי

GAAP  

  5,904  5,904  12,175  12,175  הכנסות

  1,550  1,879  2,567  2,893  עלות המכר

  4,354  4,025  9,608  9,282  רווח גולמי

, הנהלה חהוצאות פיתו

  ומכירה

13,492  12,949  11,691  11,066  

  )6,712(  )7,666(  )3,341(  )4,210(  עוליהפסד תפ

  )184(  )184(  )16(  )2,831(  הוצאות מימון, נטו

  )6,896(  )7,850(  )3,357(  )7,041(  על ההכנסה לפני מיסים הפסד
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  )68(  )68(  23  23  )הטבת מס( מסים על הכנסה

  )6,828(  )7,782(  )3,380(  )7,064(  הפסד נקי

  

  : לשנההפסד להלן מרכיבי הנטרול והשפעתם על ה

  בדצמבר, 31לשנה שנסתיימה ביום   

2012  2011  

  )7,782(  )7,064(  חשבונאי לשנההפסד 

שינויים בשווי הוגן הוצאות מימון בגין 

  )1( של מכשיר פיננסי נגזר

2,815  -  

  632  555  )2( הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות

עלויות פיתוח  תהפחתבגין הוצאות 

  )3( שהוונו

314  322  

  954  3,684  סה"כ ניטרולים

  )Non-GAAP )3,380(  )6,828לשנה הפסד 

  

כתבי האופציה אשר הונפקו למשקיעים לרכישת מספר משתנה של מניות  )1(

החברה, מהוות התחייבות פיננסית שהינה נגזר. התחייבות זו נמדדת בשווי 

ף הוגן בכל תקופת דוח והשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד בסעי

שינויים בשווי ההוגן של האופציה אינם יוצרים חשיפה תזרימית  המימון.

  .לחברה

במועד ההענקה הנמדד לעובדים מענקי תשלום מבוסס מניות השווי ההוגן של  )2(

י תנאי ההשלה. אין לחברה הוצאה תזרימית בגין על פנזקף כהוצאת שכר 

 הוצאות השכר הנ"ל.

נזקפות להוצאות עלות המכירות.  הפחתת עלויות שהוכרו כנכס בלתי מוחשי )3(

  אין לחברה הוצאה תזרמית בגין הפחתת הנכס הבלתי מוחשי.

  הכנסות

אלפי  5,904, לעומת דולראלפי  12,175-הסתכמו הכנסות הקבוצה ב 2012 שנתב

מהמשך מאמצי המכירה בשוק  העלייה במכירות נובעת בעיקר. 2011 שנתב דולר

הערכות המתכלות וכן מעלייה בכמות  יהבארה"ב ומכניסה לשווקים חדשים באס

  .שנמכרו ומעליה מהכנסות השרות
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  הכנסות החברה: פירוטלהלן 

  שם המוצר

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2012  2011  2010  

  דולראלפי 

  2,933  4,114  8,656  ת ומערכ

  804  954  1,918  ערכות מתכלות

מתן שירותים 

  236  836  1,601  אחריםו

  3,973  5,904  12,175  סה"כ

  

, לעומת דולראלפי  2,716 –הסתכמו הכנסות הקבוצה ב  2012ברבעון הרביעי בשנת 

ברבעון המקביל אשתקד. העלייה במכירות נובעת בעיקר מעלייה במכירת  1,939

  .Renaissance-מערכות ה

  להלן פירוט הכנסות החברה:

  שם המוצר

  בדצמבר 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

2012  2011  

  דולראלפי 

 1,276 1,637 ת ומערכ

 391  570 ערכות מתכלות

 272 509 אחריםו מתן שירותים

 1,939 2,716 סה"כ

  

  עלות המכירות

 1,879 , לעומתדולראלפי  2,893- ב הקבוצההסתכמה עלות המכר של  2012שנת ב

מת לעו מהמחזור 24%משקפת  2012 בשנת ותריעלות המכ .2011 שנתב דולראלפי 

 .2011 בשנת 32%

כוללת הוצאות  2011-ו 2012בדצמבר  31-עלות המכר בתקופות שהסתיימו ב

 בהתאמה, דולראלפי  322-ו דולראלפי  314הפחתת נכס בלתי מוחשי בסך כולל של 

ה בעלות המכר יהעלי .C-Insight-בשל הוצאות פיתוח שהוונו בעבר בגין מוצר ה

 כתוצאה מהגידול במכירות לויות החומריםנובעת מגידול בהוצאות שכר, עליה בע

 עליה בהוצאות התקורה. ו
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, דולראלפי  735-ב הקבוצההסתכמה עלות המכר של  2012בשנת ברבעון הרביעי 

המקביל אשתקד. עלות המכירות ברבעון הרביעי  ברבעון דולראלפי  532לעומת 

עלות המכר . שיעור מהמחזור 27%משקפת  2011וברבעון הרביעי בשנת  2012 בשנת

ון שהגידול במחזור המכירות קוזז עם גידול בהוצאות השכר ועלויות וזהה מכי

  התקורה.

  

  גולמי רווח

לעומת רווח מהמכירות  76% דולראלפי  9,282-הסתכם ב 2012הרווח הגולמי בשנת 

השיפור ברווחיות נובע . 2011בשנת מהמכירות  68%או  דולראלפי  4,025גולמי של 

  .2011בהשוואה לשנת  2012במכירות בשנת  106%של בעיקר מגידול 

 73% דולראלפי  1,981-הסתכם ב 2012הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 

ברבעון מהמחזור  73%או  דולראלפי  1,407לעומת רווח גולמי של מהמחזור 

במכירות  40%הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר מגידול של . המקביל אשתקד

  בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. 2012עי בשנת ברבעון הרבי

  

  הוצאות מחקר ופיתוח, נטו

 ךסבו ,דולראלפי  2,760 בסך של 2012ת בשנהסתכמו  נטו הוצאות מחקר ופיתוח

פיתוח מסך המחקר והשיעורן הגבוה של הוצאות  .2011 בשנת דולראלפי  3,062

תהליכי הפיתוח של  הוצאות החברה הינו פועל יוצא של מאמצי החברה להשלים את

 , פיתוח אפליקציות נוספות וכן פיתוח מוצרי המשך.Renaissance-מערכת ה

הירידה בהוצאות הפיתוח לעומת התקופה המקבילה נובעת מכך שהוצאות הפיתוח 

  .Renaissance-מערכת התהליכי הפיתוח של בתקופה המקבילה כללו את השלמת 

אלפי  771בסך של  2012הרביעי של שנת ברבעון הסתכמו  נטו הוצאות מחקר ופיתוח

  ברבעון המקביל אשתקד.  דולראלפי  700לעומת  ,דולר

  

  הוצאות מכירה ושיווק

 6,990 לעומת דולראלפי  8,887-הסתכמו ב 2012שנת להוצאות המכירה והשיווק 

  . 2011בשנת  דולראלפי 

 2,400 בסך של 2012ברבעון הרביעי של שנת הסתכמו  ווקיהמכירה והשהוצאות 

  ברבעון המקביל אשתקד.  דולראלפי  1,833לעומת  ,דולראלפי 

בעיקר בעקבות הרחבת  2012השיווק גדלו באופן ניכר בשנת המכירה והוצאות 

החדירה לשוק האמריקאי כולל  גיוס אנשי מכירות בארה"ב הרחבת פעילות  פעילות

החדרת בהמשך השיווק וכן כניסה לשווקים חדשים באסיה  וכן פעילות הקשורה 

  . Renaissance-מוצר ה
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  הוצאות הנהלה וכלליות

 דולראלפי  1,639-ו דולראלפי  1,845הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בסך של 

הגידול בהוצאות נבע בעיקר כתוצאה מהערכות  ., בהתאמה2011 ובשנת 2012שנת ב

  החברה לרישום בארה"ב.

אלפי  562בסך של  2012של שנת ברבעון הרביעי הסתכמו  הנהלה וכלליותהוצאות 

   ברבעון המקביל אשתקד.דולר אלפי  317לעומת  ,דולר

  

  הפסד תפעולי 

  , וזאת לעומת דולראלפי  4,210 הסתכם ההפסד התפעולי בסך של 2012שנת ב

   .2011בשנת אלפי ש"ח  7,666

אלפי ש"ח לעומת  1,752- הסתכם ב 2012ההפסד התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 

  .ברבעון המקביל אשתקד דולראלפי  1,443ד תפעולי של הפס

הגבוהים ביחס למכירות  השיווקבעיקר מהוצאות המכירה וההפסד התפעולי נובע 

בשל פעילות מכירות ושיווק לצורך חדירה לשווקים חדשים באסיה ופעילות בשוק 

עיקר  .להרחבת סל המוצרים של החברההפיתוח האמריקאי וכן המשך מאמצי 

דה בהפסד התפעולי נובעת מעלייה במכירות לעומת התקופות המקבילות הירי

  אשתקד 

  

  עלויות מימון, נטו

 דולראלפי  948, לעומת דולראלפי  3,756 -ב הסתכמו  2012שנת ב הוצאות המימון

  .2011 שנתב

 דולראלפי  764, לעומת דולראלפי  925 -ב הסתכמו  2012 בשנתהמימון,  הכנסות

  .2011 בשנת

עלויות מימון, לעומת  דולראלפי  2,831סך של בהיו  2012בשנת ות מימון, נטו,עלוי

  .2011בשנת  דולראלפי  184- של כנטו,

משערוך ה בעיקרנובעת  2011 לעומת שנת 2012בשנת  , נטובהוצאות המימון העלייה

 2012האופציה שהוענקה למשקיעים במסגרת הסכם ההשקעה שהושלם בספטמבר 

נזקף אלפי דולר  2,815- בסך של כגזר ששינוי בשוויו ההוגן ורשומה כמכשיר נ

- הסתכמו ב 2012ברבעון הרביעי של שנת להוצאות מימון, נטו בדוח רווח והפסד. 

ברבעון המקביל  דולראלפי   48לעומת עלויות מימון, נטו של   דולראלפי  2,662

בעיקרה   תנובע 2011לעומת  2012בעלויות מימון, נטו בשנת העלייה אשתקד. 

אלפי  2,782-מהשינוי בשווי המכשיר הנגזר אשר נזקף להוצאות המימון בסך של כ

 לעיל. דולר כאמור
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  הפסד והפסד למניה 

 7,782, לעומת הפסד בסך דולראלפי  7,064ל ם לסך שהסתכ 2012שנת בההפסד 

 דולר 0.36לעומת  דולר 0.29הינו  2012שנת ב. ההפסד למניה 2011שנת ב דולראלפי 

  .2011שנת ב

לעומת הפסד של  דולראלפי  4,457-הסתכם ב 2012ההפסד ברבעון הרביעי של שנת 

ברבעון הרביעי של שנת ההפסד למניה  .ברבעון המקביל אשתקד דולראלפי  1,409

  .2011שנת ברבעון הרביעי של  דולר 0.06לעומת  דולר 0.15הינו  2012

שעיקרן נובע  אלפי דולר 2,815 -ככולל הוצאת מימון בסך של  2012שנת  בההפסד 

, 2012שנרשמו ברובן ברבעון הרביעי של שנת  שינוי בשווי ההוגן של מכשיר נגזרמ

  .כאמור לעיל

  

  תזרימי מזומנים

אלפי  1,820-הסתכם ב 2012שנת בתזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות השוטפת 

 שנבעמנים נטו תזרים המזו .2011דולר בשנת אלפי  6,853 , לעומת סך שלדולר

 לעומת דולראלפי  351- ב הסתכם ,2012 ברבעון הרביעי של שנת פעילות השוטפתמה

ברבעון  דולראלפי  1,621בסך  תזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות השוטפת

  .המקביל אשתקד

נבעה מעיקר  2012 בשנתהירידה בתזרים המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת 

   ה. בתקופ התפעולימקיטון בהפסד 

  

, דולראלפי  9,577- הסתכם ב ,2012שנת בפעילות השקעה מ שנבע ,תזרים המזומנים

 בשנה דולראלפי  2,488תזרים מזומנים ששימש לפעילות השקעה בסך  לעומת וזאת

 ,2012 ברבעון הרביעי של שנת פעילות השקעהמ שנבעתזרים המזומנים . 2011

 3ם ששימש לפעילות השקעה בסך תזרים מזומני לעומת דולראלפי  4,796- הסתכם ב

   בתקופה המקבילה אשתקד.  דולראלפי 

  

אלפי  3,068הסתכם בסך של  2012שנת בתזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות מימון 

. 2011 בשנת דולראלפי  6,210לעומת סך מזומנים שנבעו מפעילות מימון של  דולר

- הסתכם ב ,2012 של שנתברבעון הרביעי מימון פעילות ל ששימשתזרים המזומנים 

 דולראלפי  4תזרים מזומנים ששימש לפעילות מימון בסך  לעומת דולראלפי  3,924

בתזרים המזומנים שנבע מפעילות המימון  הקיטון בתקופה המקבילה אשתקד.

מיליון דולר במסגרתו  7.5בעיקר מהסכם ההשקעה על סך של נבע  2012שנת ב

פרעון של אגרות החוב להמרה  דולר בקיזוזאלפי   7,298תמורה נטו של התקבלה 

אלפי  6,386לעומת התקבולים מהנפקה פרטית בסך אלפי דולר  3,916-בסך של כ

  .2011בשנת  דולר
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  מקורות מימון .2.3

 ,מאז הקמתה ועד למועד הדוח מימנה החברה את פעילותה באמצעות הקצאות הון

החברה ביצעה  2011בחודש פברואר וממענקים מהמדען הראשי.  ניירות ערךהנפקת 

הקצאה פרטית של מניות רגילות ואופציות כאמצעי למימון פעילותה בסך כולל של 

החברה גייסה בהנפקה פרטית של מניות  2012ובחודש ספטמבר , ש"חאלפי  23,000

(לפרטים נוספים ראו סעיף  מיליון דולר ארה"ב 7.5רגילות וכתבי אופציה סך של 

  .יד)בפרק תיאור עסקי התאג 1.3.2



  

102  

  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם –פרק שני 

  

 שיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםח .3

  האחראית על ניהול סיכוני שוק בתאגיד .3.1

על ניהול סיכוני השוק של החברה הינה גב' שרון לויטה, סמנכ"לית  תהאחראי

  החברה.הכספים של 

  

  תיאור סיכוני השוק .3.2

  סיכונים הנובעים משינויים בשערי חליפין   )א(

מחירי המכירה של החברה נקובים בעיקר בדולר ארה"ב. משקל הכנסות 

  .2011בשנת  58%לעומת  93%היה  2012החברה בדולר בשנת 

קבלני המשנה העיקריים כמו גם רכישת  ,התקשרויות החברה עם היועצים

. משקל , בש"ח וביורוחלק ניכר מן הרכיבים לייצור, נקובים בדולר ארה"ב

בשנת  36%-וכ 2012בשנת   41%-כוצעות בדולרים היה הוצאות החברה המב

2011 .  

מטבע הפעילות וההצגה של הקבוצה היה השקל.  2012בספטמבר  26עד ליום 

"), מהווה הדולר את מטבע מועד השינוי"( 2012בספטמבר   27החל מיום 

  פעילותה של הקבוצה וזאת מהסיבות הבאות: 

  של עליה בהיקף 2012החלה מגמה, שהתחזקה במהלך  2011בשנת ,

  2012הכנסות הקבוצה הנקובות בדולר. נכון לתום הרבעון השלישי של 

בהיקף ההכנסות הדולריות כך שהרב המוחלט של הכנסות  תחלה התייצבו

הקבוצה נקובות בדולר והשוק העיקרי המשפיע על מחיר המכירה של 

  מוצרי הקבוצה הינו השוק האמריקאי; 

 החלה  2011כנסות הנקובות בדולר, החל משנת במקביל לגידול בהיקף הה

עליה בהיקף ההוצאות התפעוליות הנקובות בדולר. נכון לתום הרבעון 

, מרבית ההוצאות התפעוליות נקובות בדולר וכך צפוי 2012השלישי של 

  להיות גם להבא וזאת לאור הגידול בהיקף הפעילות בארה"ב; 

  גיוס הון דולרי בהיקף  חתמה החברה על הסכם 2012בספטמבר  27ביום

 ; הכספיים לדוחות )6(28מיליון דולר, כמפורט בביאור  15של 

  החל ממועד החתימה על הסכם הגיוס הדולרי, למעלה ממחצית מיתרות

 המזומנים וההשקעות לזמן קצר של הקבוצה מוחזקות במטבע דולר. 

כאן , חל שינוי בדרך של מ2012בספטמבר  27לאור האמור לעיל, החל מיום 
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החברה חשופה לסיכון  ולהבא במטבע הפעילות של הקבוצה משקל לדולר.

יועצים, קבלני משנה והוצאות שכר ספקים, מטבע בגין התקשרויות עם 

 בישראל הנקובות במטבע שונה ממטבע הפעילות של החברה , בעיקר ש"ח.

פיחות או ייסוף בשער הדולר ביחס לשקל יכול להשפיע על הוצאות המימון של 

  החברה.

 סיכוני מדד   )ב(

אין והסכם שכירות משרדי החברה בישראל מלבד הסכמי הליסינג לכלי רכב, 

בדוח על המצב לחברה הוצאות מהותיות הצמודות למדד המחירים לצרכן. 

   ד.השקעות לזמן קצר הצמודות למדמוצגות  הכספי 

 סיכוני ריבית  )ג(

לאור השקעת יתרות הנזילות של החברה בפקדונות לטווח קצר (עד שנים עשר 

חודשים), החברה חשופה לסיכון ירידת שערי הריבית הדולרית והשקלית, דבר 

שיגרום להשקעה מחדש של יתרות הנזילות בפיקדונות נושאי ריבית נמוכה 

  יותר.

  סיכון נזילות  )ד(

פועלת החברה מאופיין בתחרותיות גבוהה וסיכונים שבו  הטכנולוגי-ענף הביו

עסקיים גבוהים בשל שינויים טכנולוגיים תכופים. החדירה לשוק מצריכה 

השקעת משאבים כספיים ניכרים והמשך פיתוח רציף. הצלחתה של החברה 

בעתיד תלויה במספר גורמים ביניהם איכות המוצר, מחירו, קבלת אישורים 

ון יחסי על פני המתחרים, כמו גם השגת משאבים ויצירת יתר םרגולאטורי

  כספיים לצורך פעילות שיווק המוצרים והחדרתם לשוק. 

  

  ו"ח בסיסי הצמדה ד .3.3

 2011בדצמבר,  31תנאי הצמדה של יתרות כספיות מהמאזן של החברה ליום לגבי 

 31ליום  לדוחות הכספיים המאוחדים 32ראה באור  2012בדצמבר,  31ליום ו

   .2012בדצמבר, 

  

  מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק .3.4

   .לעיל (א) 3.2 לעניין מטבע הפעילות של החברה ראה סעיף

דירקטוריון החברה אימץ נוהל מסודר של בחינה תקופתית של החשיפה המאזנית 

, במסגרתו יבוצעו פעולות פיננסיות כדי לצמצם את סיכוני החשיפה. לעילכאמור 

נערכו בהתאם לכך ה על עצמה מפני סיכון זה כיום. מעבר לכך, החברה אינה מגינ

שינויים בשער דיונים של ועדת הביקורת והדירקטוריון ביחס לחשיפת החברה ל

לאחר והוחלט כי  , עקב שינוי מטבע הפעילות משקל לדולר,דולרהחליפין שקל/
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שהחברה תשתמש לצרכיה השוטפים ביתרות השקליות מתיקי ההשקעות 

קדונות דולריים לטווח יבפהעודפים את המזומנים חברה ה תפקידהמנוהלים, 

  .ירות ערךיבנולא  ובינוני הקצר

  

 אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות .3.5

מסודר של בחינה תקופתית של החשיפה המאזנית אימץ נוהל החברה  דירקטוריון

פעולות פיננסיות כדי לצמצם את סיכוני  במסגרתו יבוצעו, עילל 3.2 כאמור בסעיף

  .החשיפה

  

 ים יחשיפה לסיכונים פיננס .3.6

. הדיווח הינו פיננסייםמצורף דיווח בדבר החשיפה לסיכונים , בהתאם לתקנות

כמותי בעיקרו ונוסף לו דיווח איכותי לפי הצורך. הדיווח כולל ניתוחי רגישות לשווי 

ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן וכן אלו שאינם מוכרים אך שלגביהם קיימת 

נה. במסגרת ניתוחי הרגישות נבדקה השפעת השינוי במחירי השוק התקשרות אית

על השווי ההוגן של הרכיבים האמורים. במסגרת ניתוחי הרגישות התבצעו לפחות 

במחירי שוק וכן  10%-ו 5%כתוצאה משינויים מעלה ומטה של  –ארבעה מבחנים 

חרונות. השנים הא 10-פי אירועי קיצון שהתרחשו ב-בערכים נוספים שחושבו על

פריטים החשופים לסיכונים שונים (לדוגמה: שער חליפין) הוצגו מספר פעמים 

  לצורך מבחני הרגישות לכל סיכון בנפרד.

  , בהתאם לדוחות הכספיים של החברה. דולרבאלפי  מוצגיםכל הנתונים 

  

  יתוח רגישותנ

  דולר /שקל ר חליפיןגישות לשינויים בשער

שינוי בשער  2012בספטמבר,  27החל  מיום  לאור החלפת מטבע הפעילות לדולר

החליפין שקל/דולר צפוי להשפיע על היתרות המאזניות השקליות. בטבלה הוצגו 

  .נכון למועד הדוח קליותיהשהיתרות המאזניות 

  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן 
 10% 5% 0.268 5%- 10%- 

 אלפי דולר

)17( 338 17 34  מזומנים  )34(  

)104( 2,085 104 209 השקעה לזמן קצר  )209(  

)2( 49 2 5 לקוחות   )5(  

)10( 203 10 20  חייבים  )20(  
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)79(  ספקים  )40(  )792(  40 79 

)76(  זכאים  )38(  )756(  38 76 

)69(  ספקים –התקשרות איתנה   )35(  )690(  35 69 

)22( 437 22 44  סה"כ  )44(  

  

ואלה שאינם מוכרים אך  בדוח על המצב הכספים המוכרים השווי ההוגן של הרכיבי

 . 2012 בדצמבר 31-נכון ל דולראלפי  437 -שכנגדם קיימת התקשרות איתנה נאמד ב

את השווי ההוגן  מורידהשווי זה חשוף לשינויים בשע"ח באופן שעליית שע"ח 

 נכון חשיפת החברה הבסיסית -השער  ירידת(פיחות השקל) ולהפך במקרה של 

מכיוון שהחל מסוף הרבעון השלישי  שער הדולר לעלייתהיא חשיפה  לתאריך המאזן

  . מטבע הפעילות הינו דולר 2012של שנת 

  

בדוח על המצב הסכמי שכירות והתקשרויות עם ספקים הם רכיבים שאינם מוכרים 

צמודה לדולר ולכן האך שלגביהם קיימת התקשרות איתנה, הנקובה ו/או  הכספי

פי התקנות יש לכלול רכיבים אלה במודל -נויים בשער החליפין. עלרגישה לשי

  הדיווח הכמותי.

  

חישוב השווי ההוגן של ההתקשרויות האיתנות בוצע על ידי היוון התזרים העתידי. 

ניתוח הרגישות בוצע על הרגישות לשינויים בשער החליפין. מרבית התקשרויותיה 

. יתרות המזומן החליפיןמהשינוי בשערי  של הקבוצה הינן לזמן קצר ואינן מושפעות

של החברה המופקדות בפיקדונות בנקאיים, חשופים לשינויים בשיעורי הריבית, 

החליפין של בשיעורי  5%) של עלייה( ירידהאולם, השפעה זאת אינה מהותית. 

בהפסדי  דולראלפי  22- כשל  ירידה (עלייה)  השפעתה תהיה - הדולר ביחס לשקל

השפעתה תהיה  -החליפין של הדולר בשיעורי  10%ה (ירידה) של הקבוצה. עליי

  בהפסד הקבוצה. דולראלפי  44-כירידה (עלייה) של 

  

  דולר /אירורגישות לשינויים בשער חליפין 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן 
 10% 5% 1.3181 5%- 10%- 

 אלפי דולר

  )48(  )24( 479  24 48  מזומנים

  )1(  )1(  10  1 1 לקוחות 

)7(  ספקים  )4(  )71(  4  7  

)21( 418 21 42  סה"כ  )42(  
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ואלה שאינם מוכרים אך  בדוח על המצב הכספיהשווי ההוגן של הרכיבים המוכרים 

. 2012ר דצמבב 31 -נכון ל דולר אלפי 418 -שכנגדם קיימת התקשרות איתנה נאמד ב

החל מהרבעון הרביעי של שנת  אירו דולר, ר חליפיןבשעשווי זה חשוף לשינויים 

2012  ,  

השפעתה תהיה  - החליפין של האירו ביחס לדולרבשיעורי  5%) של עלייה( ירידה

 10%בהפסדי הקבוצה. עלייה (ירידה) של  דולראלפי  21-כירידה (עלייה) של 

 דולראלפי  42- כהשפעתה תהיה ירידה (עלייה) של  -החליפין של האירו בשיעורי 

  בהפסד הקבוצה. 

אך  בדוח על המצב הכספיהתקשרויות עם ספקים הן רכיבים שאינם מוכרים 

שלגביהם קיימת התקשרות איתנה, הנקובה ו/או צמודה לאירו ולכן רגישה 

לשינויים בשער החליפין. על פי התקנות יש לכלול רכיבים אלה במודל הדיווח 

  הכמותי.

ההוגן הן ריביות חסרות סיכון לתקופה הריביות השנתיות ששימשו לחישוב השווי 

  הרלוונטית (ריבית דולרית וריבית אירו). 

  .5.00%שיעורי הריבית הדולרית : 

  .4.25%שיעורי ריבית אירו : 

  

 31 שערי החליפין שנלקחו לצורך ניתוחי הרגישות הינם השערים היציגים ליום

  .2012בדצמבר 

  

  31/12/2012-נתוני בסיס ל

  0.268 -  דולר/שקלשער 

  1.318 – דולרשער אירו/

  

  רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן 
 10% 5%  5%- 10%- 

 אלפי דולר

  )207(  )104( 2,071  104  207  השקעות לזמן קצר

  )6(  )3(  64  3  6 פקדון לזמן ארוך

  27  13  )269(  )13(  )27(  ספקים –התקשרות איתנה 

  18  9  )180(  )9(  )18(  תשלומי שכ"ד

  )168(  )84(  1,685  84  168  סה"כ
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-נאמד ב דוח על המצב הכספיב צמודי מדד המוכרים השווי ההוגן של הרכיבים

במדד המחירים . שווי זה חשוף לשינויים 2012בדצמבר  31-נכון ל דולראלפי  1,685

חשיפת  - המדדבמקרה של ירידת  מעלה את השווי ולהפך מדדבאופן שעליית  לצרכן

  . מדדה בדליריהחברה הבסיסית היא חשיפה 

  

  במחירי שוקרגישות לשינויים 

לניתוח רגישות בקשר לאופציות שהוענקו במסגרת הסכם ההשקעה ומוצגות בשווי 

  .2012בדצמבר,  31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  17הוגן ראה באור 
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  יהיבטי ממשל תאגיד –פרק שלישי 

  

  מדיניות החברה לעניין תרומות .4

בתקופת הדוח לא הוענקו דירקטוריון החברה לא קבע מדיניות בעניין מתן תרומות. 

  תרומות בסכומים מהותיים ולא ניתנה התחייבות למתן תרומות בעתיד הקרוב.

   

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .5

המספר המזערי של דירקטורים בעלי בדבר  דירקטוריון החברה לפרטים אודות קביעת 

, כהגדרת המונח בתקנות החברות (תנאים ומבחנים מומחיות חשבונאות פיננסית

 –לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו 

ובדבר חברי הדירקטוריון של החברה אשר הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית , 2005

בפרק הפרטים  26או שאלון ממשל תאגידי שצורף לפרק הפרטים הנוספים ותקנה ר

  .הנוספים

   

 דירקטורים בלתי תלויים .6

לפרטים  החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.

אודות מספר הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בחברה ראו שאלון ממשל תאגידי 

  פרטים הנוספים.שצורף לפרק ה

  

 של החברה מיפניהמבקר פרטים בדבר ה .7

 .ממשרד פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ ,דורון כהןרו"ח בחברה הינו  הפנימי המבקר .7.1

 .15.2.2011יום בבחברה המבקר הפנימי החל את כהונתו  .7.2

 2003משנת הינו רואה חשבון הנותן שירותים חיצוניים לחברה, ו רו"ח דורון כהן .7.3

ד רואי החשבון פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ, משרד העוסק, בין הינו שותף במשר

 היתר, בביקורת פנים.

(ב) לחוק החברות 146למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עומד בדרישות סעיף  .7.4

 ").חוק הביקורת הפנימית(" 1992 –לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב  8וסעיף 

של החברה, דירקטוריון  לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת 15.2.2011ביום  .7.5

החברה אישר את מינוי המבקר הפנימי לתפקידו. דירקטוריון החברה החליט למנות 

ונו רב השנים במתן יאת רו"ח דורון כהן כמבקר פנימי בחברה, לאור כישוריו וניס

שירותי ביקורת לגופים שונים ולחברות ציבוריות ובהתחשב בסוג החברה גודלה 

 המלצות שהתקבלו לגבי איכות עבודתו.ור הומורכבות פעילותה, ולא
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המבקר הפנימי איננו עובד של החברה, אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנים  .7.6

  חיצוניים.

  .מנכ"ל החברההינו  מי בחברההפניהממונה הארגוני על המבקר  .7.7

תכנית העבודה השנתית נקבעת ע"י המבקר הפנימי בהתייעצות עם ועדת הביקורת  .7.8

. שיקולים שרת על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברהומאו ומנכ"ל החברה

 ,תחומי הפעילות של הקבוצההמנחים בקביעת תוכנית הביקורת הינם, בין היתר, 

נהלה, נושאים שנבדקו בעבר ה, דגשי הגורמי הסיכון בהם כרוכות פעילויותיה

ידי תוכנית הביקורת אינה מותירה ב .וביקורת ומעקב אחר המלצות המבקר הפנימי

 קול דעת לסטות ממנה.יהמבקר הפנימי ש

שעות עבודה. היקף  150בחברה בהיקף של  2012המבקר הפנימי הועסק בשנת  .7.9

לאחר נקבעו על ידי ועדת הביקורת של החברה העסקת המבקר הפנימי ושכרו 

ה על ידי המבקר הפנימי והנושאים המומלצים תשנעששהוצג לה תכנית עבודה 

  ביקורת הבטחת איכות: 2012ת בשנת נושאי הביקור לביקורת.

 Mazor Roboticsחברה הבת של החברה,ל תייחס גםעשויה להתכנית הביקורת  .7.10

Inc. .המאוגדת במדינת דלוואר בארה"ב  

למיטב ידיעת החברה והודעה שנמסרה לחברה, המבקר הפנימי עורך את הביקורת  .7.11

(ב) 4מור בסעיף הפנימית בהתאם לתקנים המקצועיים המקובלים בארץ ובעולם כא

 לחוק הביקורת הפנימית.

 בסעיף כאמור, ול נמסרים הפנימי המבקר ידי על המתבקשים והמידע המסמכים כל .7.12

, החברה של המידע למערכות חופשית גישה ול ניתנת וכן, הפנימית הביקורת לחוק 9

 .כספיים לנתונים גישה לרבות

 מבקרה י"ע המוגשים הביקורת דוחות. בכתב וגשמ הפנימי המבקר וחשבון דין .7.13

 החברה ל"למנכ, הדירקטוריון ר"ליו יםוגשמו, החברה בהנהלת נדונים מיהפני

 .הביקורת ועדת ר"וליו

עדת ווהדיון בו 2013במרס  12-הוגש בבטחת איכות הבנושא הביקורת וח ד .7.14

  .2013במרס  14-הביקורת התקיים ב

ימי ותכנית עבודתו הפנ היקף, אופי ורציפות פעילות המבקר ,לדעת הדירקטוריון .7.15

 כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד.ומספקים סבירים 

בגין השירותים שניתנו על ידו בתקופת  2012עלות שכרו של המבקר הפנימי בשנת  .7.16

אלפי ש"ח. שכרו של המבקר הפנימי נקבע לפי תעריף  33-הדוח, הסתכמה לסך של כ

ודה של מבקר פנימי. לדעת לשעת עבודה המקובל והסביר לעלות שעת עב

דירקטוריון החברה, התגמול הינו סביר ולא יהיה בו להשפיע על שיקול דעתו של 

 המבקר הפנימי בבואו לבקר את החברה. 
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של המבקר הפנימי והתגמול אותו הוא היקף העסקה  ,דירקטוריון החברהלדעת  .7.17

המבקר  מקבל הינם סבירים, אינם יוצרים תלות או פגיעה בהיקף עבודתו של

את היקף פעילותה של החברה. אם תורחב פעילות החברה תישקל  מיםתואהפנימי ו

 בהתאם. מימבקר הפניההגדלת היקף העסקת 

 

 של החברההחיצוני  המבקרפרטים בדבר  .8

, רואי חשבון )KPMG( סומך חייקין םניה החברה של יםהמבקר החשבון ירוא .8.1

 .חיפה ,7 נחום חתמרחוב 

 :החברה של יםהמבקר החשבון ילרוא ששולמו ומיםהתשל בדבר פרטים להלן .8.2

  

  שנת הדיווח

 ובגין ביקורת שירותי

  לביקורת הקשורים םשירותי

  שירותים אחרים

  סכום  שעות עבודה

  )דולר(אלפי 

  סכום  שעות עבודה

  )דולר(אלפי 

2012       5,000 (*)        250 (*)      

2011  2,100  86  246  19  

 ותדוחטיוטת בגין שירותי ביקורת בגין תשקיף בישראל ו (*) כולל שירותי ביקורת

  בארה"ב. ם בהתאם לכללי הביקורתכספי

 לבין החברה הנהלת בין ומתן במשא נקבע יםהמבקר החשבון ירוא של הטרחה שכר

 לאופי בהתאם ומקובל סביר הינו החברה הנהלת ולדעת יםהמבקר אי החשבוןרו

  .החברה דירקטוריון ידי על אושר הטרחה שכר. שלה הפעילות והיקפי החברה

 

 הקשר בין התגמולים שניתנו לנושאי משרה בכירה לבין תרומת מקבל התגמולים לחברה .9

 המשרה נושאי עם השכר הסכמי בדבר ובחינה דיון הדירקטוריון קיים 2013במרץ  21 ביום

   .הדוח בתקופת לחברה המשרה מנושאי אחד כל לתרומת ביחס בחינתם תוך בחברה

  :בחברה המשרה נושאי מבין אחד לכל ביחס הוצגו אשר הנתונים ןלהל  .א

 :ה״ה של ותנאיהם העסקתם הסכמי )1(

  מנכ"ל. –אורי הדומי 

 מנהל מכירות ארה"ב. – כריס סלס 

 מנהל פיתוח ותפעול – אליהו זהבי. 
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 עולמי שווקמנהל  – כריס פרנטיס. 

  מנהל מכירות עולמי. –אבי פוזן 

 מנהלת כספים – שרון לויטה. 

 תנאי בהרחבה הדירקטוריון ישיבת במהלך נסקרו הדירקטוריון חברי פניב

 4הפרטים הנוספים המצ"ב כפרק  בפרק מפורטים שהנם כפי, ההעסקה הסכמי

  .זה תקופתי לדוח

 לכל בהתייחס( וככלל הדיווח שנת במהלך המשרה נושאי של פעילותם פירוט )2(

  :)נפרד דיון בוצע המשרה נושאי מבין אחד

 יומית היום תםפעילו היקף.  

 לקידומן ותרומתם המשרה נושאי במעורבות בוצעו אשר עסקאות.  

 לחו״ל עבודה נסיעות.  

 המשרה נושאי מבין אחד כל ידי על בוצעה אשר הניהול פעילות .  

  :הדירקטוריון ונימוקי מסקנות תמצית )3(

 נושאי מבין אחד לכל בהתייחס נתקיים אשר ומפורט נפרד דיון לאחר 

 וסבירותם הוגנותם בדבר, אחד פה, הדירקטוריון חברי לכ הצהירו, המשרה

  .וככלל הדיווח לשנת פרטני ובאופן, המשרה נושאי תגמולי של

  

 הליך אישור הדוחות הכספיים  .10

ועל אישור הדוחות  בחברה העל בקרת על המופקד האורגן ינוה החברה דירקטוריון  .א

 הכספיים בחברה.

ם ואודות תפקידי הועדה לבחינת הדוחות לפרטים אודות הליך אישור הדוחות הכספיי  .ב

  הכספיים ראו שאלון ממשל תאגידי שצורף לפרק הפרטים הנוספים.
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  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד –פרק רביעי 

 אירועים לאחר תאריך המאזן .11

  אין.

   

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .12

  .2012בדצמבר,  31ד' בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  2 ראו ביאור

  

  

 

  

      

  אורי הדומי    יונתן אדרת

  מנכ"ל ודירקטור    יו"ר דירקטוריון

  

  

  

  2013 ,במרץ 19תאריך אישור דוח הדירקטוריון: 
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   3פרק 

  ות כספייםדוח

  



  

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מזור רובוטיקה בע"מ
  

  דוחות כספיים 
  מאוחדים 

  2012בדצמבר  31ליום 
  

 

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  מזור רובוטיקה בע"מ
  
   2012בדצמבר  31וחות כספיים  מאוחדים ליום ד
  
 
  
 
  
 מודע  וכן הענייניםת
    
    

 2   דוחות כספיים שנתיים - דוח רואי חשבון המבקרים 
   

 3  בקרה פנימית על דיווח כספי -אי החשבון המבקרים רודוח  
    

 4-5  דוחות על המצב הכספי מאוחדים
    

 6  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 
    

 7  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
    

 8  דוחות על תזרימי המזומנים מאוחדים
    

 9-39  המאוחדים לדוחות הכספיים באורים
    
    
    

  
  

  

  



 
  
  

  04   861  4800  טלפון  חייקיןסומך  
  04   861  4844  פקס  15142, תא דואר 7 נחום חתרחוב 
  www.kpmg.co.il  אינטרנט  31905חיפה 

  

      

 

  רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של מזור רובוטיקה בע"מדוח 

") החברה" -(להלן מזור רובוטיקה בע"משל  הדוחות על המצב הכספי המאוחדים המצורפיםאת  ביקרנו
המאוחדים על הרווח דוחות הואת  2011 -ו 2012בדצמבר  31 לימים"הקבוצה"),  –וחברת הבת שלה (להלן 

בתקופה משלוש השנים לכל אחת ים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים הכולל, הדוחות על השינוי
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  כספייםדוחות . 2012בדצמבר  31הסתיימה ביום ש

  דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. עלאחריותנו היא לחוות דיעה 
     

שנקבעו בתקנות רואי חשבון  תקנים, לרבות בישראל מקובלים את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת ערכנו
פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת  על. 1973 -  ג(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"

שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת  ביטחוןולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה  תראיוכוללת בדיקה מדגמית של 

שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של  החשבונאותשל כללי 
וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקים בסיס  החברה

    נאות לחוות דעתנו.
של הבחינות המהותיות, את המצב הכספי  מכלמשקפים באופן נאות,  ל,  הדוחות הכספיים הנ"דעתנול

זרימי ות יהן, השינויים בהוןואת תוצאות פעולות 2011 - ו 2012בדצמבר  31לימים  החברה וחברת הבת שלה
לתקני  בהתאם 2012בדצמבר  31ביום  בתקופה שהסתיימה  משלוש השנים  לכל אחתשלהן המזומנים 

  .2010 - "עכספיים שנתיים), התש דוחותתקנות ניירות ערך (והוראות  (IFRS)דיווח כספי בינלאומיים 
    

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
        שלנו מיום , והדוח 2012בר בדצמ 31דיווח כספי" רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

  כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי. 2013במרס  19
 

טבע פעילות ב' בדבר שינוי מ2מבלי לסייג את חוות דעתינו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 
   החברה משקל חדש (ש"ח) לדולר ארה"ב (דולר).

  
  
  

  חייקין סומך
  חשבון רואי

  
  
  

  2013במרס  19 חיפה,



 
  
  

  04   861  4800  טלפון  חייקיןסומך  
  04   861  4844  פקס  15142, תא דואר 7 נחום חתרחוב 
  www.kpmg.co.il  אינטרנט  31905חיפה 

  

      

 

  מזור רובוטיקה בע"מ לבעלי המניות של המבקריםרואי החשבון  דוח
  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

  1970- ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לתקנות ב (ג) ב9סעיף בהתאם ל
  

וחברת הבת שלה ") החברה" -להלן( של מזור רובוטיקה בע"מח כספי בקרה פנימית על דיוו רכיביביקרנו 
הדירקטוריון  .רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה להלן .2012בדצמבר  31ליום "הקבוצה"),  –(להלן 

אפקטיביות ה ם אתוההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת
אחריותנו היא לחוות דעה  .המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"לימית על דיווח כספי בקרה פנשל רכיבי 

   בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.רכיבי על 
  

של לשכת רואי חשבון בישראל  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 
"). רכיבים אלה הינם: 104(להלן: "תקן ביקורת על תיקוניו פנימית על דיווח כספי"  "ביקורת של רכיבי בקרה

) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של 1(
(כל ) בקרות על תהליך השכר 4) בקרות על תהליך הרכש; (3) בקרות על תהליך המכירות; (2מערכות מידע (

  אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים").
  

נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  תקן זהפי  . על104לתקן ביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם 
אם רכיבי בקרה אלה קויימו להשיג מידה סבירה של ביטחון לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ו במטרה

, בקרה פנימית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי מהותיותבאופן אפקטיבי מכל הבחינות ה
וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון  זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים,

 שהוערך. סיכוןהבהתבסס על אותם רכיבי בקרה תכנון והתפעול של אפקטיביות הבחינה והערכה של 
ים בהתאם לנסיבות. כנחוצחשבנו כאלה ש ,ביצוע נהלים אחריםם רכיבי בקרה, כללה גם ביקורתנו, לגבי אות

ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים 
 בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו

לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות 
בסיס נאות לחוות  תאנו סבורים שביקורתנו מספקדעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. 

  .בהקשר המתואר לעיל דעתנו
  

 ותע או לגללמנולא עשויים ש כיבים מתוכה בפרט,בכלל, ור בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי
ה חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות 

ם נהליה ואמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של  כנהותהפלסיכון שבקרות 
  תשתנה לרעה.

  
 31ליום  ה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקריםהחברה קיימ לדעתנו,

  .2012בדצמבר 
  

  לימים של החברה  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
 ,וח שלנווהד 2012בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ו 2011-ו 2012 בדצמבר 31

וכן הפניית תשומת לב בדבר שינוי  בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים חוות דעת , כולל2013במרס  19 מיום
  .לדולר ארה"ב (דולר)(₪) מטבע פעילות החברה משקל חדש 

  
  
  

  חייקין סומך
  חשבון רואי

  
2013במרס  19חיפה, 



 

 4

 מזור רובוטיקה בע"מ
  

  בדצמבר 31דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום 
  
  
 

      2012  2011  

 אלפי דולר ארה"ב אלפי דולר ארה"ב  באור   
   

        נכסים
        

  1,655   12,797   5  מזומנים ושווי מזומנים
  1,859    -   6   פקדונות לזמן קצר
  12,596   4,156  6  השקעות לזמן קצר

  1,356   1,147  7  לקוחות 
  268   680  7  חייבים אחרים ויתרות חובה

  1,326   1,257  8  מלאי 
   

  19,060   20,037     סה"כ נכסים שוטפים
     

  55   64  ב19, 9   הוצאות מראש על חשבון חכירת כלי רכב
  87    80   18   נכסי מסים נדחים
  523   766  10  רכוש קבוע, נטו

  699    387  11    נכסים בלתי מוחשיים, נטו
  

  1,364   1,297    "כ נכסים שאינם שוטפיםסה
    

  20,424   21,334    סה"כ נכסים
     

        
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  מזור רובוטיקה בע"מ
  

  בדצמבר 31דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום 
  
  
 

      2012  2011  

 אלפי דולר ארה"ב אלפי דולר ארה"ב  באור   

 
        התחייבויות 

        
  996   1,318  12  ספקים 

  1,833  2,706   13    זכאים אחרים ויתרות זכות
  3,495   -   14    אגרות חוב הניתנות להמרה

     
  6,324  4,024      שוטפות סה"כ התחייבויות

     
       

  190   199  15  הטבות לעובדים
  426    301   16   התחייבויות למדען הראשי
  -  3,990  17  מכשירים פיננסים נגזרים

    
  616   4,490    סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

   
  6,940   8,514     סה"כ התחייבויות

     
   28 הון

  55   73    הון המניות
  51,122   58,910    פרמיה על מניות

  1,267   554    תקבולים על חשבון אופציות
  795  -     תקבולים על חשבון אופציית המרה של אגרות חוב ניתנות להמרה

  2,787   3,170     קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
  2,400   2,119     קרן הון בגין הפרשי תרגום

 (44,942) )52,006(   גרעון נצבר
    

  13,484   12,820     סה"כ הון 
    

  20,424   21,334    סה"כ התחייבויות והון
  
  
  

  
  

  
        

  שרון לויטה   אורי הדומי    יונתן אדרת
 סמנכ"ל כספים   מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון

  
  
  
  

  2013במרס  19תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
  
  

  ם מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדי
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  מזור רובוטיקה בע"מ 
  

  בדצמבר 31מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום  על הרווח הכוללדוחות 
  
  
 

    2012  2011  2010  
  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב  באור  

 
  3,973   5,904   12,175 20  הכנסות

  961   1,879   2,893 22  עלות המכירות
      

  3,012   4,025   9,282    רווח גולמי
       

  2,292   3,062   2,760 25 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו
  4,592   6,990   8,887 23  הוצאות מכירה ושיווק
  1,424   1,639   1,845 24  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 (5,296) (7,666) )4,210(   הפסד תפעולי

      
  591   764   925 26  הכנסות מימון
 (1,060) (948) )3,756(26  הוצאות מימון

       
 (469) (184) )2,831(   עלויות מימון, נטו

      
 (5,765) (7,850) )7,041(  הפסד לפני מסים על הכנסה

      
  8  (68)  23 18 מסים על הכנסה (הטבת מס)

      
 (5,773) (7,782) )7,064(   הפסד לשנה

      
     הפסד כולל אחר:

      
  999  (950) )281(ב'2 שינוי בקרן הון מהפרשי תרגום

      
 (4,774) (8,732) )7,345(  סה"כ הפסד כולל אחר

 
      הפסד למניה

          
  )0.29(  )0.36(  )0.29(  30 )דולר(ב הפסד בסיסי ומדולל למניה

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 מזור רובוטיקה בע"מ
  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

   
      קרן הון בגין  קרן הון בגין  תקבולים           
      הפרשי  עסקאות   על חשבון   תקבולים        
      תרגום  םתשלו  אופציית  חשבוןעל   פרמיה על  הון    
  סה"כ  גרעון נצבר    מבוסס מניות  המרה  אופציות  מניות  המניות    
  דולר ארה"ב אלפי    

 
                  לשנה שהסתיימה 

                   2012בדצמבר  31ביום 
     

  13,484  (44,942)  2,400   2,787  795  1,267  51,122   55   2012בינואר  1יתרה ליום  
                  לשנהסה"כ רווח כולל 

  )7,064(  )7,064(   -    -    -    -    -    -   הפסד לשנה
  )281(   -   )281(   -    -    -    -    -  רווח כולל אחר לשנה, נטו ממס

  )7,345(  )7,064(  )281(   -    -    -    -    -   סה"כ רווח כולל לשנה
     

   6,123    -    -    -    -    -    6,105    18   הנפקת אופציות ומניות 
(1)   כתבי אופציה שמומשו למניות -   3    -    -    -    -    -    3   

   -    -    -   )172(    -   )713(   885    -   כתבי אופציה שפקעו
   555    -      555    -    -    -    -   תשלומים מבוססי מניות
   -    -    -    -   )795(   -    795    -   פרעון אגרות חוב המירות

     
   12,820  )52,006(   2,119    3,170    -    554    58,910    73   2012בדצמבר  31יתרה ליום  

                  
                  לשנה שהסתיימה 

                 2011בדצמבר  31ביום 
         

  15,145  (37,160)  3,350   2,165  795  2,850  43,097   48   2011בינואר  1יתרה ליום  
                  וח כולל לשנהסה"כ רו

 (7,782) (7,782) -  - --- -  הפסד לשנה
 (950)  -  (950)  - --- - רווח כולל אחר לשנה, נטו ממס

  )8,732(  )7,782(  )950(   -    -    -    -    -   סה"כ רווח כולל לשנה
7  הנפקת אופציות ומניות   5,554825- -   -   -   6,386  

(1)  כתבי אופציה שמומשו למניות -  65(2)-(10)  -   -   53  
  -   -   -   - -(2,406)2,406 -  כתבי אופציה שפקעו

  632   -   -   632 --- -  תשלומים מבוססי מניות
         

  13,484  (44,942)  2,400   2,787  795  1,267  51,122   55   2011בדצמבר  31יתרה ליום  
                  

                  לשנה שהסתיימה 
                   2010בדצמבר  31ביום 

     
  19,350  (31,387)  2,351   1,693  795  2,850  43,000   48   2010בינואר  1יתרה ליום  

                  סה"כ רווח כולל לשנה
 (5,773) (5,773)  -   - --- -  הפסד לשנה

  999    -    999    -  --- - רווח כולל אחר לשנה, נטו ממס
  )4,774(  )5,773(  999   -   -   -   -   -   סה"כ רווח כולל לשנה

       כתבי אופציה לעובדים 
(1)  שמומשו למניות  - 97--(27)  -   -   70  

  499   -   -   499 --- -  תשלומים מבוססי מניות
         

  15,145  (37,160)  3,350   2,165  795  2,850  43,097   48   2010בדצמבר  31יתרה ליום  
                  

  . דולר ארה"באלפי  1 -פחות מ  )1(
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 קה בע"ממזור רובוטי
 

  בדצמבר 31דוחות על תזרימי מזומנים מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 
  

    2012  2011  2010  
 אלפי דולר ארה"ב אלפי דולר ארה"ב אלפי דולר ארה"ב    

 
      תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת

 (5,773) (7,782) )7,064(   הפסד לשנה
      התאמות:

  379   451   545 פחת והפחתות
  290   205  2,938עלויות (הכנסות) מימון, נטו
 (1)  -  -רווח הון ממכירת רכוש קבוע
  499   632   555עסקאות תשלום מבוסס מניות

  8  (68) 23  מסים על הכנסה
   

    4,061   1,220   1,175  
     

 (829) (448) )51( שינוי במלאי
 (592) (623) )218(ת וחייבים אחריםשינוי בלקוחו

  1  (12) )9(שינוי בהוצאות מראש על חשבון חכירת כלי רכב
  1,096   407   1,194שינוי בספקים וזכאים אחרים

 (26)  48   12  שינוי בהטבות לעובדים
    

    928  (628) (350) 
     

  660   574    470     ריבית שהתקבלה 
 (221) (218)  )215(     ריבית ששולמה 

  20   -   -     מסים שהתקבלו 
 (8) (19) -   מסים ששולמו

     
       255    337   451  

   
 (4,497) (6,853) )1,820(   מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

      
 תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

  1   -  -  תמורה ממכירת רכוש קבוע 
  5,831  (2,213)  9,949(רכישה) של השקעות ופקדונות לזמן קצר, נטו פרעון

 (153) (275) )372( רכישת רכוש קבוע
 (282)  -   -     עלויות פיתוח שהוונו לנכסים בלתי מוחשיים

   
            מזומנים נטו שנבעו מפעילות

  5,397  (2,488)  9,577     (ששימשו לפעילות) השקעה 
      

     תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  -   6,386   7,298תמורה מהנפקת ניירות ערך, נטו

  70   53  3תמורה ממימוש אופציות לעובדים ונותני שרותים
-   )3,916(  פרעון אגרות חוב להמרה   -  

  169   -   -  קבלת הלוואה מהמדען הראשי
 (27) (229)  )317(   ון התחייבות למדען הראשיפירע

    
  212   6,210   3,068    מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

   
    1,112  (3,131)  10,825    גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים

  3,537   4,802   1,655מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
  ת תנודות בשער החליפין על יתרות השפע

  153  (16)  317  מזומנים ושווי מזומנים 
      

   
  4,802   1,655   12,797   מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

      
    התאמות לדוח תזרים מזומנים:

  -   190   87 מלאי לרכוש קבוע סיווג
     

  רפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבאורים המצו



  
  

 מזור רובוטיקה בע"מ
  

  2012בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  

 9

  הישות המדווחת - 1באור 
 

אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית היא רחוב  ישראלית "החברה") הינה חברה  -מזור רובוטיקה בע"מ (להלן   א.
, כוללים את אלה של 2012בדצמבר  31, אזור תעשיה, קיסריה. הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 7האשל 

"הקבוצה"). הקבוצה פועלת בתחום  -החברה ושל חברה הבת שלה בבעלות מלאה, מזור רובוטיקה אינק (להלן יחד 
) שעיקרו הכוונה  Computer Assisted Surgeryהנקרא גם Image Guided Surgeryניתוחים רובוטים מונחי הדמייה (

והה ותוך שאיפה להקטנת מידת הפולשנות הניתוחית. ניירות הערך של החברה וניווט של כלים כירורגים בדייקנות גב
  .2007מאז אוגוסט  רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

 
  הגדרות  ב.

    -בדוחות כספיים אלה   
ת תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה לתקני חשבונאו - ")IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן: "  )1(

) IAS) ותקני חשבונאות בינלאומיים (IFRS) והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים (IASBבינלאומיים (
) או IFRICלרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (

   ), בהתאמה.SICפרשנויות שנקבעו על די הועדה המתמדת לפרשנויות (
   חברה שדוחותיה מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין, עם דוחות החברה. - מאוחדת חברה  )2(
   ) בדבר צדדים קשורים.2009( 24כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי  - צד קשור  )3(
   .1968 -לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1) להגדרת "בעל ענין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ( - בעלי ענין  )4(

  
  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 

 
   הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  א.

כפי  ")IFRS" -הדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו על ידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן   
בשנת  IFRS -נה את כללי ה. הקבוצה אימצה לראשו)IASBשאומצו על ידי הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (

  .2007בינואר  1הינו  IFRS-, כאשר מועד המעבר ל2008
  .2010 -דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע   
   .2013במרס  19ביום  הדוחות המאוחדים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה  

  הצגהמטבע פעילות ומטבע   ב.
  , שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים לאלף הקרוב. בדולר ארה"בהדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים    

 
  שינוי במטבע הפעילות 

("מועד המעבר") מהשקל החדש (ש"ח) לדולר  2012החברה קבעה כי מטבע הפעילות שלה השתנה החל מספטמבר 
מגמת עליה בהיקף  -סביבה הכלכלית בה פועלת החברה ובעיקרןארה"ב ("דולר"). קביעה זו נבעה משינויים ב

, הגידול בהוצאות הנקובות בדולר ביחס 2012והתייצבה בשנת  2011המכירות הנקובות בדולר אשר החלה בשנת 
  . 28להוצאות הנקובות בש"ח והשלמת הסכם גיוס דולרי כמפורט בביאור 

בע הפעילות המייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא להערכת החברה נסיבות אלו מעידות על שינויי במט
  פועלת כיום ובעתיד הנראה לעין.

 
  כדלקמן: עד למועד המעברהדוחות הכספיים המאוחדים תורגמו 

 נכסים והתחייבויות תורגמו לפי שער החליפין בתום תקופת הדיווח -
החליפין הממוצע המקורב לשער  הכנסות והוצאות תורגמו לפי שער החליפין במועד העסקה (או לפי שער -

 החליפין במועד העסקה)
 תנועות הוניות תורגמו לפי שער החליפין במועד העסקה -
ההתאמות הנובעות מתרגום הדוחות ממטבע הפעילות לפני מועד המעבר (ש"ח) למטבע ההצגה (דולר)  -

  מוצגות ברווח כולל אחר.
 

  בסיס המדידה  ג.
ת ההיסטורית למעט השקעות לזמן קצר שנמדדות בשווי הוגן דרך רווח הדוחות הכספיים הוכנו על בסיס העלו  

ונכסים  מסים נדחים, מכשירים פיננסיים נגזרים והפסד, מלאי (הנמדד לפי הנמוך מבין עלות ושווי מימוש נטו)
 3והתחייבויות בגין הטבות לעובדים. למידע נוסף בדבר בסיס המדידה של נכסים והתחייבויות אלה ראה באור 

  בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.
  

ערכם של נכסים לא כספיים ופריטי הון שנמדדו על בסיס העלות ההיסטורית, הותאם לשינויים במדד המחירים   
  , היות ועד למועד זה נחשבה כלכלת ישראל ככלכלה היפר אינפלציונית.2003בדצמבר  31לצרכן עד ליום 

 
  תקופת המחזור התפעולי  ד.

 
עקב כך, כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות  .שנה הינהור התפעולי הרגיל של החברה תקופת המחז  

  פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך שנה.
  

  מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד  ה.
 

אפיין הפעילות של מתכונת הניתוח של הוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד הינה לפי שיטת סיווג המבוססת על מ  
   ההוצאה. מידע נוסף בדבר מהות ההוצאה נכלל, ככל שרלוונטי, בבאורים לדוחות הכספיים.
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  המשך -בסיס עריכת הדוחות הכספיים  - 2באור 
 

  שימוש באומדנים ושיקול דעת   .ו

דנים בשיקול דעת בהערכות, אומ ת החברה להשתמשהנהל, נדרשת IFRS -לכספיים בהתאם הדוחות בעריכת ה  
יובהר והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. 

  .אלהשהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים 
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשת הנהלת החברה    

סיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, להניח הנחות באשר לנ
מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות 

  המתאימות לכל אומדן.
איים מוכרים בתקופה שבה האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונ  

  תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
 

תוך יישום המדיניות על ידי הנהלת הקבוצה שנערכו  ושיקול דעת  אומדנים קריטייםשימוש בלהלן מידע בדבר   
  השפעה על הדוחות הכספיים:השפעה מהותית להחשבונאית והם בעלי 

  
הסכם השקעה ב חברההתקשרה הבמהלך התקופה   -תנה של מניות החברהמדידת שווי הוגן של אופציות למספר מש

, המהוות אופציות למספר משתנה של מניות החברהלמשקיעים הונפקו  ובמסגרת ) להלן6ג'(28כמפורט בביאור 
התחייבות זו נמדדת בשווי הוגן תוך שימוש בטכניקת הערכה מקובלת למכשיר  התחייבות פיננסית שהינה נגזר.

(מודל מונטה קרלו) ובהתבסס על פרמטרים נצפים (כגון: מחיר מניית החברה ושער חליפין שקל דולר)  מסוג זה
ופרמטרים לא נצפים (כגון: סטיית התקן של המניה ורמת המתאם בין מחיר המניה לשינוי בשער החליפין, שיעור 

 בפרמטרים שינויים י ההסכם).ריבית חסרת סיכון, אורך חיי האופציה והסיכוי למימוש מנדטורי בהתאם לתנא
בשווי ההוגן של ההתחייבות  מהותיים לשינויים להביא עשויים בטכניקת ההערכה הכלכליים בבסיס המודל ו/או

  האמורה ועל כן על הרווח הכולל של החברה.
  

 החשבונאית למדיניות בהתאםומוכרות כנכס בלתי מוחשי  מהוונות פיתוח עלויות - היוון עלויות פיתוח
 אכן כי ההנהלה של דעתה שיקול עלבין היתר  מבוסס העלויות היוון. הכספיים וחותה' לד3ר בבאו מפורטתה

, מוגדרת דרך לאבן הגיע המוצר פיתוח פרויקט כאשר לרוב המתקיים מצב, וכלכלית טכנולוגית היתכנות קיימת
היוון עושה ההנהלה שימוש בקביעת הסכום ל .מהפיתוח שנבע הידע למכירת בעסקה החברה מתקשרת כאשר או

  בהערכות לגבי תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהנכס.
 

 הנהלת -או הפחתה של נכסי מסים נדחים בגין עמדות מס לא ודאיות מס לצרכי הפסדים בגין נדחה מס יבנכס הכרה
 ובהתאם הפסדים לנצל יהיה תןני שכנגדם במס חייבים רווחים לעין הנראה בעתיד שיהיו צפוי האם  מעריכה החברה
כמו כן, החברה אינה מכירה במסים נדחים בגין עמדות מס לא ודאיות, כאשר  .נדחה מס בנכס) מכירה לא(או  מכירה

 בדבר, 18 באור ראה, נדחה מס בנכס הכירו בגינם הפסדים על נוסף למידעהסיכוי שיוכרו נמוך מהסיכוי שלא יוכרו. 
   .ההכנסה על מסים

 
לרכישת תשלום  אופציה לעובדים וליועצים עניקהמ הקבוצה - מניות מבוסס תשלוםווי הוגן של עסקאות מדידת ש
מודלים כלכליים   בסיס על ההענקה במועד נמדד השווי ההוגן של האופציות לרכישת מניות  .מניות מבוסס

, העסקאות ערך .לים אלו מקובלים והנחות ההנהלה בדבר נתונים נצפים ואינם ניצפים אשר עומדים בבסיס מוד
 גם נרשמת בהוצאה התקופתית להכרה במקביל. תקופת ההבשלה  פני על כהוצאה נזקף, לעיל כמתואר הנמדד
  . הקבוצה ןהו במסגרת, הון ןבקר עלייה

  
  מטרות, נהלים ותהליכים - ניהול הון   .ז

 
להמשיך את פעילותה כדי שתוכל מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה   

להניב תשואה לבעלי מניותיה, הטבות למחזיקי ענין אחרים בחברה כגון נותני אשראי ועובדי החברה, וכן על מנת 
  לתמוך בהתפתחות עסקית עתידית. החברה וחברת הבת שלה לא כפופות לדרישות הון חיצוניות.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 

ניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות מאוחדים אלה על ידי ישויות כללי המדי
   .הקבוצה

  בסיס האיחוד  א.
 

  חברות בנות  )1(
חברות בנות הינן ישויות הנשלטות בידי הקבוצה. הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים בדוחות   

ועד ליום הפסקת השליטה. המדיניות החשבונאית של חברות  הכספיים המאוחדים מיום השגת השליטה
  בנות שונתה במידת הצורך על מנת להתאימה למדיניות החשבונאית שאומצה על ידי הקבוצה.

 
  עסקאות שבוטלו באיחוד  )2( 

יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו, הנובעות מעסקאות בין חברתיות, בוטלו במסגרת   
וחות הכספיים המאוחדים. הפסדים שטרם מומשו בוטלו באותו אופן לפיו בוטלו רווחים שטרם הכנת הד

  מומשו, כל עוד לא היתה ראיה לירידת ערך. 
  

   עסקאות במטבע חוץ  ב.
עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות של חברות הקבוצה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי  

ות כספיים הנקובים במטבע חוץ בתאריך הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי העסקאות. נכסים והתחייבוי
שער החליפין שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין הסעיפים הכספיים הינו ההפרש שבין העלות המופחתת 
במטבע הפעילות בתחילת התקופה, כשהוא מתואם לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך התקופה לבין העלות 

חתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף תקופת הדיווח. הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע המופ
הפעילות מוכרים ברווח והפסד. פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית, 

    מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.
  מכשירים פיננסיים  ג.

 
   פיננסיים שאינם נגזרים נכסים  )1(

  הכרה לראשונה בנכסים פיננסים  
הקבוצה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים ובפקדונות במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים   

) trade date), מוכרים לראשונה במועד קשירת העסקה (regular way purchaseהנרכשים בדרך הרגילה (
החוזיים של המכשיר, משמע המועד בו התחייבה הקבוצה לקנות או למכור  בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים

, לקוחות בניירות ערך סחירים, פקדונותפיננסיים שאינם נגזרים כוללים השקעות  את הנכס. נכסים
   .מזומנים ושווי מזומניםווחייבים אחרים 

  גריעת נכסים פיננסיים  
של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות   

פוקעות, או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי 
בעסקה בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה. כל זכות בנכסים פיננסיים 

  ידי הקבוצה מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות. שהועברו אשר נוצרה או נשמרה על
 trade), מוכרות במועד קשירת העסקה (regular way saleמכירות נכסים פיננסים הנעשות בדרך הרגילה (  

date ,(מועד בו התחייבה הקבוצה למכור את הנכס.ה שהוא   
    ) להלן.2לענין קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות, ראה סעיף (  
   הקבוצה מסווגת נכסים פיננסיים בקבוצות כלהלן:  
  שווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים ב  
בעת ההכרה  .מוחזק למסחר מסווג כ פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד, אם הוא נכס  

 אלהפיננסיים  נכסיםלראשונה, עלויות העסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. 
  שווי הוגן והשינויים בהם נזקפים לרווח והפסד.בנמדדים 

   כוללים השקעות בניירות ערך סחירים.המוחזקים למסחר נכסים פיננסיים   
  הלוואות וחייבים  
נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם  םהינוחייבים הלוואות   

נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס. יל. נסחרים בשוק פע
 ,שיטת הריבית האפקטיביתבהתאם לעלות מופחתת ב נמדדים חייבים, הלוואות ולראשונהלאחר ההכרה 

ומזומנים ושווי  אחרים חייבים, פקדונות, לקוחות כוללים וחייבים הלוואות בניכוי הפסדים לירידת ערך.
    זומנים.מ

מזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה. שווי   
 3מזומנים כוללים השקעות לזמן קצר אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד 

ל מזומנים ואשר חשופות חודשים, ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים ש
   לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי. 
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  המשך - עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  
  מכשירים פיננסיים  ג.

 
  נגזרים שאינן פיננסיות תיוהתחייבו  )2(

 מוכרות הפיננסיות ההתחייבויות יתר. היווצרותם מועדב שהונפקו חוב במכשירי לראשונה מכירה הקבוצה  
 .המכשיר של החוזיים לתנאים לצד הופכת הקבוצה בו) trade date( העסקה קשירת מועדב אשונהלר

 או סולקה  היא כאשר או פוקעת, בהסכם כמפורט, הקבוצה מחויבות כאשר נגרעות פיננסיות התחייבויות
  .בוטלה

 לאחר. לייחוס תהניתנו עסקהה עלויות כל בתוספת הוגן בשווי לראשונה מוכרות פיננסיות התחייבויות  
 .האפקטיבית הריבית שיטתהתאם לב מופחתת עלותב נמדדות פיננסיות התחייבויות, לראשונה ההכרה
אגרות חוב ניתנות להמרה, התחייבות למדען : נגזרים כדלקמן שאינן פיננסיות התחייבויות לקבוצה

    הראשי, ספקים וזכאים אחרים.
סכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים וה  

) זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק currentlyקיימת באופן מיידי (
    זמנית.-את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו

  מכשירים פיננסיים מורכבים  )3(
ים פיננסיים מורכבים, המונפקים על ידי הקבוצה כוללים אגרות חוב הניתנות להמרה במניות לפי מכשיר  

  בחירת המחזיק בהם, אשר מספר המניות שיונפקו תמורתם אינו משתנה ומחיר ההמרה שלהם קבוע.
נה מרכיב ההתחייבות במכשיר פיננסי מורכב מוכר לראשונה לפי השווי ההוגן של התחייבות דומה, שאי  

ניתנת להמרה במניות. מרכיב ההון מוכר לראשונה לפי ההפרש שבין השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי 
המורכב בכללותו לבין השווי ההוגן של מרכיב ההתחייבות. עלויות ישירות הניתנות לייחוס לעסקה 

  מוקצות למרכיבי ההתחייבות וההון באופן יחסי לערכם במועד ההכרה לראשונה.
כרה לראשונה, נמדד מרכיב ההתחייבות של המכשיר הפיננסי המורכב לפי עלות מופחתת בהתאם לאחר הה  

 לשיטת הריבית האפקטיבית. מרכיב ההון במכשיר הפיננסי המורכב אינו נמדד מחדש לאחר ההכרה לראשונה.
ייבויות בעת ההמרה ההתחהתחייבות נזקפים לרווח והפסד. מרכיב הריבית, הפסדים ורווחים המיוחסים ל  

  הפיננסיות מסווגות להון ללא הכרה ברווח או הפסד.
  נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן  )4(

ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודי מדד, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, משוערך בכל תקופה   
  המדד בפועל./ ירידת בהתאם לשיעור עליית 

  
  מניותהון   )5(

מניות רגילות מסווגות כהון. עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות ואופציות   
   למניות, מוצגות כהפחתה מההון.

  אופציות למניות   )6(
תקבולים על חשבון אופציות מוצגים בהון העצמי בתנאי שמייצגים את הזכות לרכישת מספר קבוע של   

   ספת מימוש קבועה.מניות החברה בתמורה לתו
  
  

  הנפקת ניירות ערך בחבילה  )7(
בעת הנפקת ניירות ערך בחבילה, מיוחסת תמורת ההנפקה תחילה להתחייבויות פיננסיות הנמדדות   (א)

מדי תקופה בשווי הוגן דרך רווח והפסד, לאחר מכן להתחייבויות פיננסיות הנמדדות במועד ההכרה 
   המיוחס למרכיב ההוני מחושב כערך שאריתי. הראשונית בלבד בשווי הוגן והשווי 

עלויות ההנפקה הישירות מיוחסות באופן ספציפי לניירות הערך עמם הן מזוהות. עלויות ההנפקה   (ב)
המשותפות מיוחסות לניירות הערך באופן יחסי, על בסיס אופן ייחוס התמורה מהנפקת החבילה, 

  כמתואר בסעיף (א) קטן לעיל.
   רכוש קבוע  ד.

  הכרה ומדידה  )1(
  פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך.  
העלות כוללת יציאות הניתנות לייחוס ישיר לרכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את   

מיקום ולמצב עלות החומרים ושכר עבודה ישיר, וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס ל
הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. עלות תוכנה שנרכשה, המהווה חלק בלתי נפרד 

     מתפעול הציוד המתייחס, מוכרת כחלק מעלות ציוד זה.
רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה מגריעת הנכס לערך בספרים,   

   ף הכנסות או הוצאות אחרות בדוח רווח והפסד.ומוכרים נטו בסעי
  עלויות עוקבות  )2(

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי כי התועלת   
הכלכלית העתידית הגלומה בפריט תזרום אל הקבוצה וכי עלותו ניתנת למדידה באופן מהימן. הערך בספרים 

   נגרע. עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.של החלק שהוחלף 



  
  

 מזור רובוטיקה בע"מ
  

  2012בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  

 13

   המשך - עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
   המשך - רכוש קבוע  ד.

   פחת  )3(
פחת הוא -פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר  

  סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר של הנכס. העלות של הנכס, או
פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי 

, מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הרכוש הקבוע
  ותר.הגלומות בנכס בצורה הטובה בי

   אומדן אורך החיים השימושי לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן:  
שנים     3  מחשבים

  שנים   4-7  מכונות וציוד
שנים   10-17  ריהוט וציוד משרדי

  שנים  5  רכבים
  שנים     4-6  שיפורים במושכר

    בכל סוף שנה ומותאמים בעת הצורך. האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנים מחדש לפחות  
   נכסים בלתי מוחשיים   ה.

  מחקר ופיתוח  )1(
יציאות הקשורות בפעילויות מחקר המבוצעות במטרה לרכוש ידע והבנה מדעיים או טכניים חדשים,   

  נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
לשיפור משמעותי של מוצרים או  פעילויות פיתוח קשורות בתוכנית לייצור מוצרים או תהליכים חדשים או  

תהליכים קיימים. יציאות בגין פעילויות פיתוח מוכרות כנכס בלתי מוחשי אך ורק אם: ניתן למדוד באופן 
מהימן את עלויות הפיתוח; המוצר או התהליך ישימים מבחינה טכנית ומסחרית; צפויה הטבה כלכלית 

מנת להשלים את הפיתוח ולהשתמש בנכס או  עתידית מהמוצר ולקבוצה כוונה ומקורות מספיקים על
  למוכרו. 

בגין חלק ממוצרי החברה עשויה להתקיים ישימות טכנולוגית רק בעת קיומה של הצלחה בניסויים קליניים   

. לעיתים, ) FDA ) the American Food and Drug Administrationוקבלת אישור  שעורכת החברה
וההצלחה בניסויים קליניים ועד שהמוצר מוכן לשיווק אינן  העלויות הנצברות מרגע השלמת המוצר

  מהותיות, כך שבפועל כל עלויות הפיתוח ייזקפו לרווח והפסד במועד התהוותן. 
העלויות שהוכרו כנכס בלתי מוחשי כוללות את עלות החומרים, שכר עבודה ישיר והוצאות תקורה שניתן   

עלויות אחרות בגין פעילויות פיתוח נזקפות לרווח והפסד  לייחסן ישירות להכנת הנכס לשימושו המיועד.
  עם התהוותן.

 
  עלויות פיתוח שהוונו נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו.   

 
  עלויות עוקבות  )2(

עוקבות מוכרות כנכס בלתי מוחשי אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה הכלכלית העתידית  עלויות  
בנכס בגינו הן הוצאו. יתר העלויות, לרבות עלויות הקשורות למותגים שפותחו באופן עצמי,  הגלומה

   נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן.
  הפחתה  )3(

פחת של נכס בלתי מוחשי על פני אורך חייו השימושיים. סכום -הפחתה היא הקצאה שיטתית של הסכום בר  
  פחת הוא העלות של נכס.-בר

מוחשיים בגין עלויות פיתוח שהוונו מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני אורך חייהם  נכסים בלתי 
שנים, מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית  4הכלכליים שהינו 

  הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה הטובה ביותר.
אורך החיים השימושיים נבחנים מחדש לפחות בכל סוף תקופת דיווח וההפחתההאומדנים בדבר שיטת   

  ומותאמים בעת הצורך.
  

  מלאי  ו.
  
מלאי נמדד כנמוך מבין העלות וערך המימוש נטו. עלות המלאי נקבעת לפי שיטת "ממוצע נע" והיא כוללת את 

נטו הוא אומדן מחיר המכירה העלויות לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הקיימים. ערך המימוש 
הנהלת במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן העלות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה. 

החברה מעריכה מידי תקופה את הצורך בירידת ערך מלאי הנובעת ממלאי עודף /איטי או מלאי שהתיישן 
  טכנולוגית. 
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  ירידת ערך  ז.

 
  נכסים פיננסיים  ) 1(

ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך   
    .שאירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס

מדד לפי עלות מופחתת, מחושב כהפרש בין ערך הנכס בספרים לבין הערך הפסד מירידת ערך של נכס פיננסי, הנ  
עבור נכסים  הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים, מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית.

פיננסיים מהותיים, נבחן הצורך בירידת ערך על בסיס כל נכס בנפרד. כל ההפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח 
  ד. והפס

הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחסו באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד   
   מירידת הערך. ביטול הפסד מירידת ערך בגין נכסים פיננסיים הנמדדים לפי עלות מופחתת נזקף לרווח והפסד. 

 נכסים שאינם פיננסיים )2(
, נבדק בכל מועד ונכסי מסים נדחים ה, שאינם מלאיהערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הקבוצ  

דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב 
  אומדן סכום בר ההשבה של הנכס.

ו הסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה נט  
(שווי הוגן, בניכוי הוצאות מכירה). בקביעת שווי השימוש, מהוונת הקבוצה את תזרימי המזומנים 
העתידיים החזויים לפי שיעור היוון, המשקף את הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים 

ם הקטנה הספציפיים המתייחסים לנכס. למטרת בחינת ירידת ערך, הנכסים מקובצים יחד לקבוצת הנכסי
ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך, אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים ובקבוצות 

  אחרות ("יחידה מניבת מזומנים").
  

הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים אליה הנכס   
לרווח והפסד. הפסדים מירידת ערך שהוכרו לגבי יחידות משתייך עולה על הסכום בר ההשבה, ונזקפים 

   מניבות מזומנים, מוקצים להפחתת הערך בספרים של הנכסים ביחידה מניבת המזומנים, באופן יחסי.
הפסדים מירידת ערך שהוכרו בתקופות קודמות נבדקים מחדש בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים   

א קיימים עוד. הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים סימנים לכך שההפסדים קטנו או ל
ששימשו לקביעת הסכום בר ההשבה, אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, אחרי ביטול ההפסד 
מירידת הערך, אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות, שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד 

    מירידת ערך.
    הטבות לעובדים  ח.

  
  הטבות לאחר  סיום העסקה  )1(

ולפיכך רוב מוחלט של התכניות  לחוק פיצויי פיטורים 14חתומים על סעיף בישראל מרבית עובדי הקבוצה 
   לאחר סיום העסקה בקבוצה מסווגות כתוכניות הפקדה מוגדרת.

  
   תוכנית להפקדה מוגדרת

בתקופות שבמהלכן סיפקו צאה לרווח והפסד הפקדה מוגדרת, נזקפות כהו מחויבויות הקבוצה להפקיד בתכנית
     העובדים שירותים.

  הטבות עובד לטווח קצר  )2( 
מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן   

  השירות המתייחס. 
בסכום  ות ברווחים, מוכרתהפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בונוס במזומן או תכנית השתתפ  

כאשר לקבוצה יש מחויבות נוכחית משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור  הצפוי להיות משולם,
  המחוייבות.בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את 

אם למועד בו סיווג הטבות לעובדים כהטבות לטווח קצר או כהטבות אחרות לטווח ארוך מתבצע בהת
  ההתחייבות עומדת לתשלום. 

   
  עסקאות תשלומים מבוססי מניות  )3(

במועד ההענקה נזקף כהוצאת שכר במקביל הנמדד לעובדים מענקי תשלום מבוסס מניות השווי ההוגן של   
בגין מענקי  . הסכום שנזקף כהוצאהבלתי מותנית למענקיםלגידול בהון על פני התקופה בה מושגת זכאות 

 לום מבוסס מניות, המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות או תנאי ביצוע שאינם תנאי שוק,תש
   .להבשיל צפויים אשרמספר המענקים  את מותאם על מנת לשקף

  הפרשות  ט.
הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש מחוייבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר,   

  ה מהימנה, וכאשר צפוי כי תידרש זרימת הטבות כלכליות לסילוק המחויבות.הניתנת לאמידה בצור
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  הכרה בהכנסה   י.

 
  כללי

, לרבות הוראות הנוגעות בהכנסה הכרה 18ן חשבונאות בינלאומי קמכירה בהכנסה בהתאם להוראות ת הקבוצה
  : כאשר מוצרים ממכירת בהכנסה מכירה הקבוצה, בהתאםרכיבים. להכרה בהכנסה ממכירות מרובות 

 ללקוח עוברים המוצר על מהבעלות וההנאות המשמעותיים הסיכונים ; 

  צפוי כי ההטבות הכלכליות מהעסקה ייזרמו לקבוצה ; 

 מהימן באופן לאמידה ניתנות העסקה בגין שיתהוו או שהתהוו העלויות ; 

 וכן; שנמכרה הסחורה צעות בעלות או שליטה על באמ נמשכת מעורבות אין לקבוצה  

 מהימן באופן למדידה ניתנת ההכנסה כאשר .  
 

  הכנסות    
  

העומדת  נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שנתקבלה או הרגיל העסקים במהלך ממכירות ההכנסה
  , בניכוי הנחות. המבוססת על מחיר המכירה של כל רכיב  להתקבל

  כוללים מספר רכיבים:  הקבוצה של ההמכיר הסכמי, ככלל
  ;מערכות -
 וכן ;ואביזרים נלווים רכיבים מתכלים  -
שירותי אחריות ותחזוקה למערכות שנמכרו הכוללים חלקי חילוף, עדכוני תוכנה, תחזוקה מונעת ותמיכה   -

 טכנית כמפורט בהסכמי המכירה.
 ראיות וקיימות ללקוח נפרד ערך רכיב לכל םקיי, אם ורק אם נפרדות חשבונאיותאלו מפוצלים ליחידות  רכיבים
נפרדת עקב אי עמידה  חשבונאית ליחידה פוצלו שלא רכיבים. סופקו שטרם הרכיבים של ההוגן לשווי מהימנות

 מוכרת כאמור חשבונאית יחידה מכל ההכנסהבתנאים שפורטו לעיל, מקובצים יחדיו ליחידה חשבונאית אחת. 
  .סוגם פי על בה הכלולים מהרכיבים הכנסהב להכרה התנאים מתקיימים כאשר

 לקבוע ניתן ולא במידה .היחסי ההוגן שוויים בסיס על נעשית השונים הרכיבים בין שהתקבלה התמורה הקצאת
לפי ההפרש בין סך התמורה לרכיב שסופק התמורה מיוחסת  שסופק, הרכיב של השווי ההוגן את מהימן באופן

 על נקבעשירותי האחריות והתחזוקה  של ההוגן שווייםבדרך כלל  .סופק לבין שוויו ההוגן של הפריט שטרם
  .התמיכה הסכמי לחידוש הנקוב המחיר לרבות רכיבים אותם של נפרדת במכירה הנקוב מחירם בסיס
  
  :השונים מהרכיביםההכרה בהכנסה  עיתוי

 וההנאות יםהמשמעותיבמועד העברת הסיכונים  מוכרת מערכות מכירתמ הכנסהה - מערכות מכירת 
  מהבעלות כדלקמן:

o של מנתח אחד לפחות, אשר מתקיימת  בעת השלמת ההתקנה וההדרכה -סופיים ללקוחות  ותמכיר
 . ) מהלקוח, במידה ונדרשacceptanceבדרך כלל במקביל או לפני ההתקנה וקבלת הסכמה (

o על בעלותמה וההנאות המשמעותיים הסיכוניםש, בתנאי בעת המשלוח למפיץ -מכירות למפיצים 
 תלויהואינה  צפויה התמורה קבלת אין זכות החזרה, למפיץ, המשלוח בעת למפיץ עוברים המערכת

 של הינהלבצע התקנה והדרכה ללקוח הסופי  המחויבות, הסופי מהלקוחהמפיץ  שלביכולת הגביה 
 במידה .הסופיים הלקוחות עבור וההדרכה תקנהאת הה לבצעובתנאי שהמפיץ הוסמך  המפיץ
 בהכנסה להכרה התנאים התקיימות במועד בהכנסה הקבוצה מכירה, מתקיימים אינם ל"הנ נאיםוהת

  .הסופי מהלקוח

 רכיבים מתכלים מוכרת במועד העברת הסיכונים  ממכירת ההכנסה - מתכלים רכיבים מכירת
  :כדלקמן מהבעלות וההנאות המשמעותיים

o המשלוחבעת  - סופייםללקוחות  ותמכיר. 
o על מהבעלות וההנאות המשמעותיים הסיכוניםש בתנאי, למפיץ המשלוח בעת - למפיצים מכירות 

ואינה תלויה  צפויה התמורה קבלת אין זכות החזרה, למפיץ, המשלוח בעת למפיץ עוברים הרכיבים
  ביכולת הגביה של המפיץ מהלקוח הסופי.

 מתן תקופת פני על יחסי באופן מוכרת   י אחריות ותחזוקהרותישמ הכנסהה - שירותי אחריות ותחזוקה  
  .לעיל המפורטים בהכנסה להכרה התנאים לשאר ובכפוף השירות

   
   מענקי מדען ראשי  יא.

), forgivable loansמענקים מהמדען הראשי בגין פרויקטי מחקר ופיתוח מטופלים כהלוואות הניתנות למחילה (  
שוויה ההוגן ביום קבלת המענקים, אלא אם . מענקי מדען שהתקבלו מוכרים כהתחייבות לפי IAS 20 -בהתאם ל

כן באותו יום וודאי באופן סביר כי הסכום שהתקבל לא יוחזר. סכום ההתחייבות נבחן מחדש בכל תקופה, 
והשינויים, אם קיימים, בערך הנוכחי של תזרימי המזומנים המהוונים בריבית המקורית של המענק נזקפים 

במועד קבלת המענק מוכר כהקטנת של ההתחייבות לשווי ההוגן  שהתקבלהמענק ההפרש בין  לדוח רווח והפסד.
   הוצאות פיתוח.



  
  

 מזור רובוטיקה בע"מ
  

  2012בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  

 16

   המשך – עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
   הכנסות והוצאות מימון  יב.

הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו, שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים   
דרך רווח והפסד ורווחים ממטבע חוץ. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית  בשווי הוגן

   האפקטיבית. 
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על אג"ח, שינויים בגין ערך הזמן בגין התחייבות למדען הראשי וכן שינויים   

צגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד והפסדים ממטבע המווהתחייבויות פיננסיות בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 
   חוץ. עלויות האשראי, נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.

   רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו.  
  הוצאת מסים על הכנסה  יג.

 

על (או להתקבל) להשתלם המס השוטף הינו סכום המס הצפוי מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים.   
למעשה  ואו נחקק ושנחקק יםההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי שיעורי המס החלים לפי החוק

   מועד הדיווח.ל
בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח הינה ההכרה במסים נדחים   

הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים כספי לבין ערכם לצרכי מסים. המסים 
  . מועד הדיווחבמועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה ל

כאשר צפוי  בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי נכס מס נדחה מוכר בספרים  
, מועד דיווחנכסי המסים הנדחים נבדקים בכל אותם.  נגדה ניתן יהיה לנצלשבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכ

  .ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות יתממשו, הם מופחתים
הפרשה לעמדות מס לא וודאיות או הפחתה בנכסי מסים נדחים מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא כי הקבוצה 

      ת.תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבו
  הפסד למניה  יד.

 
הקבוצה מציגה נתוני הפסד למניה בסיסי ומדולל לגבי הון המניות הרגילות שלה. ההפסד הבסיסי למניה מחושב   

על ידי חלוקת ההפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות של הקבוצה במספר הממוצע המשוקלל של המניות 
מניה נקבע על ידי התאמת ההפסד המתייחס לבעלי הרגילות שהיו במחזור במשך התקופה. ההפסד המדולל ל

המניות הרגילות והתאמת הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור בגין ההשפעות של כל המניות 
הרגילות הפוטנציאליות המדללות, הכוללות אגרות חוב הניתנים להמרה במניות, אופציות למניות ואופציות 

   למניות שהוענקו לעובדים.
   קנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצות  טו.

מחליף את הדרישות  התקן ."התקן") –, מכשירים פיננסיים (להלן IFRS 9) 2010תקן דיווח כספי בינלאומי (  )1(
 ביחס לסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות.  IAS 39 -המופיעות ב

ידת נכסים פיננסיים: עלות מופחתת ושווי הוגן כאשר הבסיס בהתאם לתקן, ישנן שתי קטגוריות עיקריות של מד    
לסיווג לגבי מכשירי חוב מתבסס על המודל העסקי של הישות לניהול נכסים פיננסיים ועל מאפייני תזרימי 

   המזומנים החוזיים של הנכס הפיננסי. 
ת, כפי שהופיעו               התקן שמר ככלל את ההוראות המתייחסות לסיווג ומדידה של התחייבויות פיננסיו  
דורש ככלל כי סכום השינוי בשווי ההוגן של  IAS 39 , )2010 (IFRS 9 -. עם זאת, בשונה מ IAS 39 -ב

התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, למעט מחויבויות למתן הלוואה וחוזי ערבות 
ההתחייבות יוכרו ברווח כולל אחר, כאשר יתרת הסכום פיננסית, המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של 

   תוכר ברווח והפסד. 
או לאחר מכן. יישום מוקדם מותר, בכפוף  2013בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום     

אחרים, המפורטים בנספח לתקן. יישום  IFRSלמתן גילוי וכן בכפוף לאימוץ במקביל של התיקונים לתקני 
קן ייעשה בדרך של יישום למפרע, למעט הקלות מסוימות, בהתאם להוראות המעבר המפורטות בתקן.  הת

  החברה בוחנת את השלכות אימוץ התקן הדוחות הכספיים ללא כוונה ליישום מוקדם.
 

מערכת חדשה של תקנים חשבונאיים בנושא איחוד דוחות כספיים, הסדרים משותפים וגילויים בדבר   )2(
   ישויות אחרות. זכויות ב

 הסדריםמערכת התקנים החדשה מחליפה למעשה את התקינה הקיימת בנושא איחוד דוחות כספיים ו  
   כלולות.  השקעות בחברותוכן כוללת מספר שינויים ביחס ל משותפים

   להלן פירוט התקנים החדשים שפורסמו:  
    "התקן"). - , דוחות כספיים מאוחדים (להלןIFRS 10תקן דיווח כספי בינלאומי   
נסיבות "דה פקטו" , לתקן  . בהתאם יש לאחד מוחזקתהתקן מציג מודל שליטה חדש לצורך קביעה האם   

  יובאו בחשבון לצורך הערכת שליטה, כך שקיומה של שליטה אפקטיבית במוחזקת יחייב איחוד דוחות. 
  ימשיכו להיות תקפות רק לעיניין דוחות כספיים נפרדים. IAS 27הנחיות 

  להערכת הקבוצה, ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
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   המשך - עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

  המשך –תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו   טו.
בדבר מערכת חדשה של תקנים חשבונאיים בנושא איחוד דוחות כספיים, הסדרים משותפים וגילויים   )2(

  המשך – זכויות בישויות אחרות
  

התקן מכיל  "התקן"). -, גילויים בדבר זכויות בישויות אחרות (להלן IFRS 12תקן דיווח כספי בינלאומי 
דרישות גילוי מקיפות ביחס לזכויות בחברות בנות, בהסדרים משותפים (ישויות בשליטה משותפת ועסקאות 

   . שאינן מאוחדות  )structured entitiesנות (משותפות), בחברות כלולות ובישויות מוב
  . או לאחר מכן בדרך של יישום למפרע 2013בינואר  1מערכת התקנים  תיושם  לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

   על הדוחות הכספיים. , ליישום מערכת התקנים לא צפויה השפעה מהותיתהקבוצהלהערכת 
תקן זה מחליף את ההנחיות לגבי  "התקן"). -(להלן דת שווי הוגן, מדיIFRS 13תקן דיווח כספי בינלאומי 

קובע  השונים. לצורך כך התקן מגדיר מהו שווי הוגן, IFRS -אופן מדידת שווי הוגן המופיעות בתקני ה
קובע  מסגרת הנחיות לגבי אופן מדידת שווי הוגן וקובע דרישות גילוי בקשר למדידת שווי הוגן. התקן אינו

, אלא מסביר כיצד למדוד שווי הוגן כאשר מדידה  שווי הוגןב נכסים או התחייבויותמדידת ות לדרישות חדש
   .כזו נדרשת על ידי תקנים אחרים

. יישום מוקדם אפשרי בכפוף למתן גילוי. 2013בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
התקן לא יחולו על מידע השוואתי לתקופות  התקן ייושם באופן פרוספקטיבי כאשר דרישות הגילוי של

  הקודמות ליישום לראשונה של התקן.
     להערכת הקבוצה ליישום התקן לא צפויה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

   
    קביעת שווי הוגן - 4באור 

ים והתחייבויות כחלק מכללי המדיניות החשבונאית ודרישות הגילוי, נדרשת הקבוצה לקבוע את השווי ההוגן של נכס
פיננסיים. ערכי השווי ההוגן נקבעו לצרכי מדידה ו/או גילוי על בסיס השיטות המתוארות להלן. מידע נוסף לגבי ההנחות 

   ששימשו בקביעת ערכי השווי ההוגן ניתן בבאורים המתייחסים לאותו נכס או התחייבות.
  השקעות במכשירי חוב  א.

מדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד נקבע תוך התייחסות למחיר המכירה השווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנ  
  ), למועד הדיווח. Quoted closing bid priceהמוצע המצוטט לסגירה שלהם (

 

  התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרות  ב.
 

העתידיים בגין  השווי ההוגן, אשר נקבע לצורך מתן גילוי, מחושב על בסיס הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים  
מרכיב הקרן והריבית, המהוונים על פי שיעור ריבית השוק למועד הדיווח. שיעור ריבית השוק בגין המרכיב 

  ההתחייבותי של אגרות חוב להמרה, נקבע תוך התייחסות להתחייבויות דומות, ללא אופציית המרה למניות. 
 

  

   עסקאות תשלום מבוסס מניות  ג.
אופציה לעובדים ולנותני שרותים נמדד באמצעות המודל הבינומי. הנחות המודל כוללות את השווי ההוגן של כתבי   

מחיר המניה למועד המדידה, מחיר המימוש של המכשיר, תנודתיות צפויה, מקדם מימוש מוקדם ושיעור ריבית חסרת 
ם נלקחים בחשבון בעת קביעת סיכון (על בסיס אגרות חוב ממשלתיות). תנאי שירות ותנאי ביצוע שאינם תנאי שוק אינ

   השווי ההוגן.
  אופציות למספר משתנה של מניות החברה  .ד

השווי ההוגן של התחייבות פיננסית זו נמדד תוך שימוש בטכניקת הערכה מקובלת למכשיר מסוג זה (מודל מונטה   
רמטרים לא נצפים קרלו) ובהתבסס על פרמטרים נצפים (כגון: מחיר מניית החברה ושער חליפין שקל דולר) ופ

(כגון: סטיית התקן של המניה ורמת המתאם בין מחיר המניה לשינוי בשער החליפין, שיעור ריבית חסרת סיכון, 
בשווי ההוגן של ההתחייבות  שינויים אורך חיי האופציה והסיכוי למימוש מנדטורי בהתאם לתנאי ההסכם).

 האמורה נזקפים להכנסות או הוצאות המימון של החברה.
 

  
   מזומנים ושווי מזומנים - 5באור 

  בדצמבר 31ליום     

    2012  2011  

  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב    
 

  1,582  11,245   יתרות עו"ש בבנקים
  73   1,552    פקדונות לתקופה של עד שלושה חודשים

    
    12,797   1,655  

     
  . 0.15%הנושא ריבית שנתית של  מייו, פקדונות כוללים פקדון 2012 בדצמבר 31 ליום

  , בדבר מכשירים פיננסיים.32חשיפת הקבוצה לסיכון אשראי, מטבע וניתוח רגישות לנכסים הפיננסיים מפורטת בבאור 
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  פקדונות והשקעות לזמן קצר  - 6באור 
 

  פילוח לפי סוגי ההשקעה
  בדצמבר 31ליום     
    2012  2011  
  "באלפי דולר ארה  אלפי דולר ארה"ב    

 
      פקדונות לזמן קצר
  1,859   -  פקדונות בשקלים

    
    השקעות בניירות ערך סחירים

  4,241  1,564  צמודות מדדשקליות אגרות חוב ממשלתיות 
  6,166  2,013  שקליות אגרות חוב ממשלתיות
  1,495 507  צמודות מדדשקליות אגרות חוב קונצרניות 

  228  72  קליות קונצרניות שאגרות חוב 
  466  -  אגרות חוב קונצרניות צמודות דולר ארה"ב

  4,156   12,596  
  

, בדבר 32חשיפת הקבוצה לסיכון אשראי, שיעור ריבית, מטבע וניתוח רגישות לנכסים הפיננסיים מפורטת בבאור 
    מכשירים פיננסיים.

  
   לקוחות וחייבים אחרים ויתרות חובה - 7באור 

  פיםנכסים שוט
  בדצמבר 31ליום     
    2012  2011  
  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב    

 
     לקוחות

  1,358  1,149   חובות פתוחים
 (2))2(   הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 

    
   1,147  1,356  

    
    חייבים אחרים ויתרות חובה

  174 203   מוסדות
  75 418   הוצאות מראש 

  11 58   לספקים מקדמות
  8  1   חייבים אחרים

   
 680 268  

     
  , בדבר מכשירים פיננסיים.32חשיפת הקבוצה לסיכון אשראי מטבע וניתוח רגישות לנכסים הפיננסיים מפורטת בבאור 

  
  

 מלאי - 8באור 
  

  בדצמבר 31ליום     
    2012  2011  
  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב    

 
  684 424  גלם וחלקי חילוףחומרי  
  28 139  מלאי עבודות בתהליך 
  614 694  מלאי מוצרים גמורים  

       
 1,257  1,326  

  
  

    הוצאות מראש על חשבון חכירת כלי רכב - 9באור 
זי ליסינג על כלי פקדונות בשקלים צמודים למדד ואינם נושאים ריבית אשר ניתנו לטובת חברות ליסינג כבטוחה לקיום חו

ב'). הפקדונות מהווים תשלום על חשבון דמי החכירה בגין שלושת החודשים האחרונים לכל אחד מכלי 19רכב (ראה גם באור 
   הרכב המוחכרים. 
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  רכוש קבוע - 10באור 
 

      שיפורים  ריהוט וציוד מכונות   
 סך הכל מחשבים  במושכר משרדי וציוד רכבים

  אלפי דולר ארה"ב
 

            עלות
  1,061   575   92 20123328081בינואר  1יתרה ליום 
  459   189   94 13244-  תוספות

  254  (4) (2)(1)261- הפרשי תרגום
     

  1,774   760   184 201233673124בדצמבר  31יתרה ליום 
     

  673   405   91 2011357567בינואר  1יתרה ליום 
  465   213   8 22420- תוספות 

 (77) (43) (7)(6)(19)(2)  הפרשי תרגום
      

  1,061   575   92 20113328081בדצמבר  31יתרה ליום 
    

         פחת
  538   370   60 201267626בינואר  1יתרה ליום 
  231   124   34 5608 פחת לשנה

  239  (20) (2)(1)262- הפרשי תרגום
     

  1,008   474   92 20121139833בדצמבר  31יתרה ליום 
    

  449   325   43 201115822בינואר  1יתרה ליום 
  129   73   21 5246 פחת לשנה

 (40) (28) (4)(2)(6)-  הפרשי תרגום
       

  538   370   60 201167626בדצמבר  31יתרה ליום 
    

          הערך בספרים
  224   80   48 341745 2011בינואר  1ליום 
  523   205   32 2720455 2011בדצמבר  31ליום 
  766   286   92 2227591 2012בדצמבר  31ליום 

   
  

  נכסים בלתי מוחשיים  - 11באור 
 

) במהלך הרבעון השלישי FDA –ובעקבות קבלת אישור מינהל המזון והתרופות האמריקאי (ה  2008ביולי  1החל מיום 
הקשורות לאחד   הקבוצה עלויות פיתוח היוונה, 2010ועד לסיום פיתוח המוצר ברבעון שלישי של שנת  2008של שנת 

  ה'. 3המפורטות בבאור   IAS 38ממוצריה וזאת בהתאם להוראות 
  להלן התנועה ביתרת הנכסים הבלתי מוחשיים במהלך השנה:

 
  עלויות פיתוח      

  
     עלות

  1,298  2011בינואר  1יתרה ליום 
 (92)  הפרשי תרגום

    
  1,206     2011בדצמבר  31יתרה ליום 
   41    וםהפרשי תרג

    
   1,247    2012בדצמבר  31יתרה ליום 

    
      הפחתה

   221  2011בינואר  1יתרה ליום 
  322   הפחתה לשנה
 (36)   הפרשי תרגום

   
  507     2011בדצמבר  31יתרה ליום 

  314    הפחתה לשנה
  39    הפרשי תרגום

    
  860    2012בדצמבר  31יתרה ליום 

    
      הערך בספרים

  699    2011בדצמבר  31
   387    2012בדצמבר  31
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    ספקים - 12באור 
  בדצמבר 31ליום     
    2012  2011  
  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב    

 
  921  1,102  חובות פתוחים

  75 216  המחאות ושטרות לפרעון
      

   1,318  996  
;     

  , בדבר מכשירים פיננסיים.32סיכון אשראי מטבע וניתוח רגישות להתחייבויות הפיננסיות מפורטת בבאור חשיפת הקבוצה ל
  

    זכאים אחרים ויתרות זכות - 13באור 
  בדצמבר 31ליום     
    2012  2011  
  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב    

 
  198 345   הוצאות לשלם

  100 121   מוסדות
  519  531   )16הראשי (ראה באור  התחייבויות למדען

  653  1,116 התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת
  14 17   התחייבויות לבעלי ענין וצדדים קשורים שאינם עובדים

  349 576   הכנסות נדחות
    

   2,706   1,833  
  

לחשיפת  בדבר צדדים קשורים ובעלי ענין. 27ענין, ראה באור  למידע נוסף בדבר זכאים המהווים צדדים קשורים ובעלי 
  , בדבר מכשירים פיננסיים.32הקבוצה לסיכוני מטבע ונזילות בגין חלק מיתרות הזכאים, ראה באור 

  
    
  אגרות חוב הניתנות להמרה - 14באור 

 
  כללי  א.

 
 29בתשלום אחד, ביום  לפרעוןדרה א'), ש"ח ע.נ. אגרות חוב (ס 15,000,000הנפיקה החברה  2007בדצמבר  6ביום   

 שולמה. הריבית בגין אגרות החוב (סדרה א') 5.5%, אינן צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 2012בנובמבר 
אגרות החוב (סדרה א') ניתנות להמרה למניות . 2012עד  2008בנובמבר של כל אחת מהשנים  29פעם בשנה ביום 

באופן  ,2012 בנובמבר 14יום ע.נ. כל אחת, בכל יום מסחר החל מיום רישומן למסחר וכלה בש"ח  0.01רגילות, בנות 
ש"ח ערך נקוב של  0.01ש"ח ערך נקוב של קרן אגרות החוב יהיו ניתנים להמרה למניה רגילה אחת בת  14שבו כל 

  "התשקיף").  -(להלן  2007בנובמבר  29החברה והכל בכפוף להתאמות המפורטות בתשקיף שפורסם ביום 
יתרת אגרות החוב מוצגת בניכוי הוצאות הנפקה ומופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית בשיעור ריבית להיוון של   

  , אשר חושבה על ידי מעריך חיצוני בלתי תלוי.19.66%
אלפי  3,916 -(כ אלפי ש"ח 15,000, פרעה החברה את מלוא אגרות החוב (סדרה א') בסכום של 2012בנובמבר  29ביום   

לא הומרו אגרות  למועד פרעונןעד אלפי דולר).  215 -אלפי ש"ח  (כ 825דולר)  ואת תשלום הריבית האחרון בסכום של 
  החוב למניות.

   
    התנועה  .ב

  בדצמבר 31ליום     
    2012  2011  
  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב    

 
  3,293 *  3,495   בינואר  1יתרה ליום 
  697  681     ימון שנצברוהוצאות מ

 (231)  )215(    ריבית ששולמה
 -  )3,916(    פרעון הקרן

 (264)  )45(    הפרשי תרגום
        

  3,495   -     בדצמבר * 31יתרה ליום 
  
   .אלפי דולר 19אינה כוללת הוצאות ריבית לשלם בסך של  2011בדצמבר  31היתרה ליום   *
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  הטבות לעובדים   - 15באור 
לקבוצה תוכניות הטבה מוגדרות בגינן היא מפקידה סכומים עובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה, לגביהן, הטבות ל

אשר חל לגביהם סעיף  בישראל לחברה תוכנית הפקדה מוגדרת בגין חלק מעובדיה ,כמו כן. בפוליסות ביטוח מתאימות
  . 1963  -חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג ל 14
  

  בדבר זכאים ויתרות זכות. 13ח קצר ראה באור באשר להטבות לטוו
  בדבר תשלומים מבוססי מניות. ,29באשר לתשלומים מבוססי מניות ראה באור 

 
   תוכנית הפקדה מוגדרת -תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2012  2011 2010 
  רה"באלפי דולר א  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב 

 
 63 10745הסכום שהוכר כהוצאה בגין תוכנית להפקדה מוגדרת

  
  

  התחייבויות למדען הראשי* - 16באור 
 

  בדצמבר 31ליום     
    2012  2011  
  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב    

 
  1,096 945 בינואר  1יתרה ליום 

  -  - סכומים שהתקבלו
 (227) )317(תמלוגים ששולמו במהלך השנה

  147 178סכומים שנזקפו לדוח רווח והפסד
 (71)26 הפרשי תרגום

   
  945 832  בדצמבר  31יתרה ליום 

    
    מוצג במסגרת הדוח על המצב הכספי:

  519 531  התחייבויות שוטפות
  426 301 התחייבויות לזמן ארוך

   
  832 945  

  
שלת ישראל, בגין מכירות מוצרים שבפיתוחם השתתפה הממשלה בדרך של הקבוצה חייבת בתשלום תמלוגים לממ  *

מסך התמורה בגין מכירות מוצרים אלה  3.5% -ל 3%מענקים. התמלוגים מחושבים בעיקרם בשיעור הנע בין 
 31ובסכום מצטבר שלא יעלה על סך המענק שנתקבל בתוספת ריבית ליבור. סך כל המענקים שהתקבלו עד ליום 

מיליון דולר ארה"ב. הקבוצה מעריכה כי המענק  1.2 -בתוספת ריבית ליבור כמקובל מסתכם לכ 2012בדצמבר 
החברה החלה לשלם תמלוגים למדען הראשי  2006שקיבלה יוחזר ולפיכך  הכירה בהתחייבות בגינו. החל משנת 

  .2014והיא צופה כי תסיים לשלם את התמלוגים האמורים במהלך שנת 
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   ים פיננסיים נגזריםמכשיר - 17באור 
  כללי  א.

 7,053,529חתמה החברה על הסכם השקעה במסגרתו הקצתה החברה לכלל המשקיעים יחד  2012באוגוסט  8ביום   
מליון דולר  7.5ש"ח ע.נ. כ"א של החברה ("המניות המוקצות") בתמורה לסכום כולל של  0.01מניות רגילות בנות 

ש"ח ע.נ. ללא תמורה נוספת.  0.01מניות רגילות בנות  7,053,529ת עד ארה"ב וכתבי אופציה לא סחירים לרכיש
  ) להלן.6ג'(28לפרטים נוספים ראה באור 

כתבי האופציה אשר הונפקו למשקיעים לרכישת מספר משתנה של מניות החברה, מהוות התחייבות פיננסית   
השינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח ) בכל תקופת דוח ו3שהינה נגזר. התחייבות זו נמדדת בשווי הוגן (רמה 

והפסד בסעיף המימון. השווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית נמדד תוך שימוש בטכניקת הערכה מקובלת למכשיר 
   מסוג זה (מודל מונטה קרלו) ובהתבס על הפרמטרים הבאים:

    בדצמבר 31ליום   
  למועד ההנפקה  2012    

 
   פרמטרים נצפים

 5.734 8.385 (ש"ח) מחיר המניה
    3.918 3.733 שער הדולר

   פרמטרים שאינם נצפים
 45.5% 44.26% סטיית תקן שנתית
 2.18% 1.71%  ריבית חסרת סיכון

)14.71%( )13.99%(  מקדם המתאם בין שער הדולר למחיר המניה  
 0.480.74  בהנחת מימוש מנדטורי (שנים) -משך חיי האופציה 
      2.743  בהנחת אי מימוש מנדטורי (שנים) -ה משך חיי האופצי

   פרמטרים נוספים שאינם נצפים  
    (ב) המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה לניירות  -דולר); ו 1.5 -ש"ח (כ 6הנמוך מבין: (א)  -מחיר מימוש

   ).ימי המסחר שקדמו למימוש (לפי שער ההמרה הקובע 10 -ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ב
    לסיום מוצלח לתוכנית ה 90%הסתברות בגובה- ADR  .שמהווה תנאי למימוש המדטורי  

  להלן רישום המכשיר הפיננסי הנגזר ביום ההנפקה:
    

    אלפי דולר    
 

   7,500 תמורה מהנפקת המניות והאופציות
  )202(בניכוי עלויות עסקה *

  7,298  תמורה, נטו
   6,123   סכום שהוכר כהון

   
   1,175   סכום שהוכר לראשונה כהתחייבות פיננסית

 
  שהוקצו לרכיב ההתחייבותי נזקפו ישירות להוצאות המימון. אלפי דולר 33בסך  *   עלויות עסקה

 תנועה בהתחייבות הפיננסית:
 

 
    אלפי דולר    

 
  1,175יתרת פתיחה ליום ההנפקה

  2,815 הוצאות מימון
  20123,990בר בדצמ 31יתרה ליום 

    
ת השינוי במחיר המניה על דוח רווח והפסד ועל ההון העצמי כתוצאה משינויים השפעללהלן ניתוח רגישות   ב.

   בשווי ההוגן של המכשיר הפיננסי הנגזר:
  שינויים בשווי הוגן מכשיר פיננסי נגזר 

 6.708 7.547 10.0629.2248.385 מחיר מניה
  - 20%  - 10%  0%  10%  20%  שינוי

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר 
 

   השפעת שינויים במחיר מנית
 1,879 1,030 -)1,052()1,989(החברה על השווי ההוגן 
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   מסים על ההכנסה -18באור 
   פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה  א.

  קרקעין תיקונים לפקודת מס הכנסה וחוק מס שבח מ  )1(
 

, עבר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית 2009ביולי  14ביום   (א)
, אשר קבע, בין היתר, הפחתה הדרגתית של שיעור מס החברות 2009-), התשס"ט2010 -ו 2009לשנים 
ת ושנשחלו ברות , שיעורי מס החבהאמוריםבהתאם לתיקונים  ואילך. 2016בשנת המס  18% -עד ל
   בהתאמה. 24% -ו 25%הינם  2011 -ו 2010המס 

. 2011התשע"ב  -אישרה הכנסת את החוק לתיקון נטל המס (תיקוני חקיקה) 2011בדצמבר  5ביום   
בהתאם לחוק תבוטל הפחתת המס, אשר נקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית, כאמור לעיל, ושיעור מס 

  .25%על  ואילך יעמוד 2012חברות החל משנת 
 1961 -לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א  174פורסם ברשומות תיקון  2010בפברואר  4ביום   (ב)

א לפקודה הקובע הוראת שעה שלפיה, תקן חשבונאות מס' 87(להלן: "הפקודה") במסגרתו הוסף סעיף 
נה בחשבונאות לא )" שפרסם המוסד הישראלי לתקיIFRS"אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ( - 29

, אף אם תקן זה הוחל בדוחות 2009,  2008, 2007יחול בקביעת ההכנסה החייבת לגבי שנות המס 
לפקודה, אשר במסגרתו  188פורסם תיקון  2012בינואר  12הכספיים (להלן: "הוראת השעה"). ביום 

   .2011 -ו 2010 לא יחול גם בקביעת ההכנסה החייבת בשנות המס 29תוקנה הוראת השעה, כך שתקן 
   (להלן: "החוק") 1959 -הטבות מס במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט   )2(

פי חוק לעידוד השקעות הון לתוכנית להקמה של מפעל -, קיבלה החברה כתב אישור על2004בחודש אפריל   )א(
, בוטל 2007ר בקיסריה לייצור מערכות לתמיכה והנחיה בפרוצדורות ניתוחיות מסובכות. בחודש פברוא

לבקשת החברה כתב האישור האמור, והחברה קיבלה בגין הרחבה של מפעלה באזור התעשייה בקיסריה, 
אישור "מפעל מוטב", כהגדרת מונח זה בחוק. במסגרת זו, החברה תהא זכאית לתבוע הטבות מס מכוח 

ייצורית תהיינה פטורות הוראות החוק בגין הכנסות מוטבות מפעילות ייצורית. הכנסות מוטבות מפעילות 
ממס במשך שנתיים מהשנה הראשונה בה תהיה לחברה הכנסה חייבת במס, ותהיינה חייבות בשיעור מס של 

שנים מיום תחילתה של שנת הבחירה. במקרה של חלוקת  12שנים נוספות, ובלבד שטרם חלפו  5במשך  25%
ל על החברה בגין הכנסות אלו מס בשיעור של דיבידנד  מתוך הכנסות פטורות  ממס חברות, כאמור לעיל, יחו

  כשנת בחירה.  2008הגישה החברה בקשה לקביעת שנת  2009בחודש יולי  .25%
בנוסף, בקרות שינוי בפעילות ו/או במודל העסקי ו/או ירידה משמעותית ברמות הייצור או מגוון 

  ברה הינם בישראל.המוצרים, הסדר המס יבוטל. לאורך כל תקופת ההטבה השליטה והניהול בח
 

 תוקן במסגרתו אשר , 2011-2012 לשנים הכלכלית המדיניות חוק בכנסת אושר 2010 בדצמבר 29 ביום  (ב)
 החוקים בספר פורסם לחוק לחוק"). התיקון הלן: "התיקון( 1959-ט"הון, התשי השקעות החוק לעידוד

 להכנסה ביחס יחולו והוראותיו 2011 בינואר 1 מיום הוא לחוק התיקון של תוקפו .2011 בינואר, 6ביום 
 חברה .ואילך 2011 בשנת ,לחוק בתיקון כהגדרתן ,מועדפת חברה בידי שנצמחה או מועדפת שהופקה

 תקופת תום עד ,תיקונו טרם ,החוק בתחולת ולהישאר העידוד לחוק התיקון לעבור לתחולת לא רשאית
 שההשקעה ובתנאי 2012 המס שנת הינה לבחור רשאית שהחברה הבחירה האחרונה ת. שנההטבות
  2010.בשנת  החלה המזכה המזערית

חדשים, לרבות  מסהטבות  מסלולי נקבעו הקיימים ובמקומם המס הטבות מסלולי בוטלו התיקון במסגרת  
כדלקמן:  ,להטבות הזכאיות החברה הכנסות כלל על ומופחת אחיד מס שיעור שעיקרם ,מועדף הטבות מפעל
  .12% -ואילך  2015ובשנת המס   12.5% - 2013-2014, בשנת המס 15% - 2011-2012בשנות המס 

 שהיא מניות לבעלת מועדפת הכנסה מתוך שיחולק דיבידנד על מס יחול לא לחוק, כי בתיקון נקבע עוד  
 דיבידנד על עדיין יחול 15% של מס שיעור .המניות בעלי ברמת והן המחלקת החברה ברמת חברה, הן
 כלומר ,מס כפל למניעת לאמנות בכפוף חוץ לתושב או יחיד מניות לבעל מועדפת נסהמתוך הכ שיחולק

 למס בנוגע)  ההקלה""להלן: (  הקלה נקבעה לחוק בתיקון ,כן כמו לחוק הקיים. ביחס שינוי אין
 שנצמחו ,מוטב/חלופי/מאושר מפעל מרווחי ישראלית ידי חברה על שמתקבל דיבידנד על המשולם
 עד המס לרשויות תודיע הדיבידנד מחלקת החברה אם ,תיקונו טרם החוק נוסח לפי ההטבות בתקופת

ההודעה. (חלוקה  מועד לאחר יחולק לחוק והדיבידנד התיקון הוראות החלת על 2015 ביוני 30ליום 
  מרווחי המפעל הפטור תחוייב במס בחברה המחלקת).

הון לכניסה לתחולת מסלול הטבות מס. החברה עומדת בתנאים שנקבעו בתיקון לחוק לעידוד השקעות   
   החברה טרם הודיעה לשלטונות לגבי מועד כניסתה לתחולת החוק. 

  )    הטבות מתוקף חוק עידוד התעשייה (מסים)3(
בעיקר  כוללת ה החברה הינה "חברה תעשייתיות" כמוגדר בחוק זה ובהתאם לכך זכאית להטבות מס מסוימות,

כוח חוק התיאומים, הכרה בהוצאות הנפקת מניות כהוצאה על פני שלוש שנים מואץ כפי שנקבע בתקנות מ פחת
   .וידע המשמשים לפיתוחו של המפעלוהפחתות של פטנטים בשיעורים שווים משנת רישום המניות למסחר 

    מיסוי חברת הבת בארה"ב  )4(
 35%שיעור של עד שיעורי המס החלים על חברת הבת שמקום התאגדותה בארצות הברית הינם מס חברות ב  

  (בהתאם לשיעורי המס במדינות בהן פועלת חברת הבת) . 9.5%עד  3%) בשיעור של stateבתוספת מס מדינה (
  כמו כן, במדינות מסוימות בהן פועלת חברת הבת חל מס מינימום.  
מקור בין מדינת ישראל לבין ארצות הברית קיימת אמנה למניעת כפל מס. בהתאם לאמנה יחול ניכוי מס ב  

  בהתאמה.  17.5%-ו 12.5%מדיבידנד ומריבית בשיעור של 
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   המשך -מסים על ההכנסה  -18באור 
  מרכיבי הוצאות מסים על הכנסה  ב.

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
 2012 2011 2010 
  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב 

 
    הוצאות מסים שוטפים

  8  19 16 שוטפיםמסים 
    מסים נדחים )הכנסותהוצאות (

  -  (87) 7  בחברת בת  שינוי במסים נדחים
 

  התאמה בין המס התיאורטי על ההפסד לפני מסים על הכנסה לבין הוצאות המסים  ג.
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2012  2011 2010 
  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב 

 
 (5,765) (7,850))7,041(  פסד  לפני מסים על ההכנסהה 

 25% 25%24%  שיעור המס העיקרי של החברה
    (1,441) (1,884))1,760(של החברה עיקריהמס המחושב לפי שיעור  מס

  (חסכון) בחבות המס בגין: תוספת
 (6) 4 21שיעור מס שונה בחברה בת הפועלת מחוץ לישראל 

 200 284 257 אות לא מוכרותהוצ
     ניצול הפסדים בגינם לא נרשמו

 (105) (4) )66(  בשנים קודמות מסים נדחים
       יצירת מסים נדחים בגין הפסדים שבגינם לא 

 - (87) )37(  בשנים קודמות נרשמו מסים נדחים
       הפסדים לצורכי מס מהשנה בגינם 

 1,352 1,8191,601נדחים  לא הוכרו מסים
 - - )213(  הפרשי שער

 8 218 הפרשים אחרים
 8 (68)23  הוצאות מסים על הכנסה (הטבת מס)

 
  נכסי והתחייבויות מסים נדחים  ד.

  מסים נדחים שהוכרו נכסי  )1(
 מסים נדחים הוכרו בגין הפריטים הבאים:והתחייבויות נכסי   

  בדצמבר 31ליום     
    2012  2011  
  אלפי דולר ארה"ב  דולר ארה"ב אלפי    

 
)65(  ניירות ערך סחירים   -  
145 והפרשים זמניים אחרים הפסדים לצורך מס   87  

   80   87   
   

רווחיות החברה הבת בארה"ב בשנים  בעקבותמסים נדחים בגין הפסדיה של חברת הבת בארה"ב הוכרו, 
  .יד הקרוברווח חייב במס בעתלחברת הבת  צפיוהאחרונות 

  מסים נדחים שלא הוכרו נכסי )2(
  בדצמבר 31ליום     
    2012  2011  
  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב    

 
  3,344   7,671 הפרשים זמניים הניתנים לניכוי, נטו

  39,703   43,537 הפסדים לצורך מס
    

על פי חקיקת מס הנוכחית  פוקעיםבישראל לא  חברהההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי וההפסד לצרכי מס של 
שנים בהתאם לדיני המס של המדינה  20עד לתקופה של  ניתן לנצלחברת הבת בארה"ב  הפסדי, את ככלל .בישראל

ניצול   ,2009בחודש יולי  שחל") החוקלחוק מס ההכנסה ( " 382בעלות" לפי סעיף  החלפת" לאור .הבה התאגד
של  לשינוי הכוונהבעלות" בדרך כלל  החלפת". לשנה$ 207,100-רה המאוחדת הוגבל לההפסדים לצרכי המס של חב

על פני וזאת מהון המניות של החברה  5%לפחות  מחזיקיםעל ידי בעלי מניות שבמישרין או בעקיפין  בהחזקה, 50%
 בעלות.ההגבלה חלה על כל ההפסדים לצרכי המס שהיה קיימים בזמן של שינוי ה תקופה של שלוש שנים.

 בתוקף,שיהיו חוקי המס ב, היתרבין  תלויותמההפסד התפעולי  להנות הנובעים יכולה המס מהן החברההטבות 
נכסי מסים נדחים בגין פריטים אלו בהקבוצה לא הכירה  .רווחים העתידיים של החברה ואירועים עתידיים אחריםב

בת  תחבר לנצלם, למעט נכס מס נדחה בגין הפסדי שכנגדה ניתן יהיה תעתידי תהיה הכנסה חייבתמאחר ולא צפוי ש
 ינוצלו.והפרשים זמניים אחרים שצפוי ש
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   המשך -מסים על ההכנסה  -18באור 

  שומות מס  ה.
 

   .2008 -שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל השנה שהסתיימה ב ולחברה הבת לחברה  
  

  
   התקשרויות - 19באור 

 -ו 2014שנים . תוקפם של ההסכמים יפוג בןבגין המבנים שבשימוש שכירותי קשורות בהסכמ וחברת הבת החברה  א.
  .דולראלפי  16 -, בהתאמה. כבטוחה לקיום השכירות, מסרה החברה שטר חוב בסך של כ2013

החליפין לשער  ובארה"ב צמודים צמודים למדד המחירים לצרכן נקובים בשקלים בארץ השכירות בגין המבנים דמי  
  .ב"ארהדולר של 

  הינם כדלקמן:בהתאם להסכמים  התשלומים השנתיים המינימליים  
  

  2012בדצמבר31
 אלפי דולר ארה"ב

 
109 2013  

99 2014 
208

 
  .אלפי דולר ארה"ב) 130 - 2011דולר ארה"ב (אלפי  136הסתכמו לסך של  2012הוצאות השכירות בשנת   

 
חודשים. בקשר להסכמים אלו, הפקידה החברה  36רכב לתקופה של לחברה הסכמי חכירה תפעולית לחכירת כלי   ב.

פקדונות לשם הבטחת התחייבויות עתידיות לדמי השכירות. יתרת ההוצאות מראש על חשבון חכירת כלי רכב 
). הפקדונות צמודים למדד ואינם נושאים ריבית. התשלומים השנתיים 9(ראה באור  דולראלפי  64לתאריך הדוח הינה 

    ליים בהתאם להסכמים הינם כדלקמן:המינימ
  2012בדצמבר31

 דולר ארה"באלפי
 

2013 184
2014  85
2015  25

 294
   
   .אלפי דולר ארה"ב) 199 - 2011דולר ארה"ב (אלפי  205הסתכמו לסך של  2012הוצאות חכירת כלי רכב בשנת   

  
. בהתאם )מזור גרמניה( Mazor Robotics GmbH התקשרה החברה בהסכם  הפצה עם 2012בחודש ינואר   .ג

להסכם, החברה תעניק למזור גרמניה זכויות הפצה בלעדיות ביחס למוצריה השונים של החברה בגרמניה, 
אוסטריה ושוויץ ושירות מוגבל גם במדינות נוספות באירופה לפי צרכי החברה וכן, תממן את עלויות השיווק 

חודשי שיוסכם מראש ע"י שני של מזור גרמניה בהתאם לתקציב בטריטוריה ותשתתף בהוצאות מסוימות 
החברה העניקה למזור גרמניה זכות  חודשים מראש בכל חודש קלאנדרי. 3הסכום החודשי ישולם  .הצדדים

להשתמש בשם "מזור", וזכות זו תפקע עם סיומו של הסכם מחייב. הקניין הרוחני יישאר בכל עת קניינה של 
הימים של ההודעה מראש החברה  180ימים. במשך  180עד הפסקתו בהודעה מראש של  ההסכם יימשךהחברה. 

  אלפי יורו. 46עמד הסכום החודשי על  2012תמשיך לשלם את הסכום החודשי המוסכם. בשנת 
  

   הכנסות - 20באור 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2012  2011 2010 
  פי דולר ארה"באל  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב 

 
  2,933   8,6564,114 מכירת מערכות
  804   954 1,918  מכירת מתכלים

  236   836 1,601  מתן שירותים ואחרים
12,1755,904   3,973  
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   דיווח מגזרי - 21באור 
  מידע אודות מגזרים בני דיווח  א.

  לה להלן. לקבוצה ארבעה מגזרים בני דיווח כמפורט בטב
מידע מגזרי מוצג לגבי מגזרים גאוגרפיים של הקבוצה, בהתאם למידע הנסקר על ידי מקבל ההחלטות 

     התפעוליות הראשי.
רווחי מגזר ונכסי מגזר אינם נסקרים על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כיוון שלא ניתן לייחס את 

  להם ביטוי.מרבית ההוצאות והנכסים של החברה ולפיכך לא ניתן 
  מידע אודות פעילות המגזרים בני הדיווח מוצג בטבלה להלן:  

 
  2012בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
 סה"כ סיהא מערב אירופה  מזרח אירופה ארה"ב  
 אלפי דולר ארה"ב    

    
 12,175  2,018 632 51 9,474  סה"כ הכנסות

 
  2011בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
 סה"כ  אסיה מערב אירופה  מזרח אירופה ארה"ב  
 אלפי דולר ארה"ב    

       
  5,904  609  2,040 3,067188   סה"כ הכנסות

 
  2010בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
 סה"כ (*) אסיה מערב אירופה  מזרח אירופה ארה"ב  
 אלפי דולר ארה"ב    

       
  3,973  143  1,228 1,711891   סה"כ הכנסות

 
  (*)  כל ההכנסות הינן מלקוחות בישראל  

 
  
  הכנסות הקבוצה מלקוחות עיקריים:   ב.
  

 
 2012  2011  2010  

אלפי דולר לקוחאלפי דולר ארה"בלקוח מגזר
 ארה"ב

אלפי דולר  לקוח
 ארה"ב

 
 945 לקוח א'  1,303 לקוח א'  מערב אירופה

 892 לקוח ב'  629 לקוח ו'1,446'ילקוח  ארה"ב
 488 לקוח ג'  674 לקוח ז'  
 561 לקוח ד'  639 לקוח ח'  

   542 לקוח ה'   679 לקוח ט'     
  מידע בדבר מוצרים ושירותים

  . 20הכנסות הקבוצה מחיצוניים בגין כל קבוצה של מוצרים ושירותים דומים מוצגת בבאור  
  
  

  רותעלות המכי - 22באור 
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2012  2011 2010 
  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב 

 
  490   971 1,602 חומרים וקבלני משנה 
  146   355 654שכר, משכורות והוצאות נלוות 
  279   334 332 פחת והפחתות * 
  46   219 305 הוצאות ייצור אחרות  

2,8931,879   961  
 

  כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים.  * 
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   הוצאות מכירה ושיווק - 23באור 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2012  2011 2010 
  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב 

 
  2,262   3,397 5,063שכר, משכורות והוצאות נלוות

  949   880  585  לות לנציגי שיווק בחו"לעמ
  252   815  1,006פרסום, הדגמות ותערוכות

  450   766  1,133 נסיעות לחו"ל
  275   580  227יעוץ

  48   41  91פחת 
  356   511  782הוצאות מכירה ושיווק אחרות

    
8,887 6,990   4,592  

 
  
  

   הלה וכלליותהוצאות הנ - 24באור 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2012  2011 2010 
  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב 

 
  840   976 1,042  שכר, משכורות והוצאות נלוות

  314   423 580 שירותים מקצועיים
  30   33 52פחת   

  240   207 171הוצאות הנהלה וכלליות אחרות
    

 1,8451,639   1,424  
  
  

  הוצאות מחקר ופיתוח, נטו - 25באור 
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2012  2011 2010 
  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב 

  
  1,340   9531,370  חומרי גלם, וקבלני משנה

  1,050   1,4121,278שכר, משכורות והוצאות נלוות
  22   43 69  פחת   
  102   143 125  הוצאות רישום פטנטים  
  130   242 201הוצאות מחקר ופיתוח אחרות  

    
  2,644   2,7603,076סך הוצאות מחקר ופיתוח

 (281)  -  -  היוון עלויות פיתוח * -בניכוי 
  -  (14) -  **השתתפות האיחוד האירופי בהוצאות  -בניכוי 

 (71)  - -השתתפות המדען הראשי בהוצאות -בניכוי  
    

  2,7603,062   2,292  
  
החלה הקבוצה בהיוון עלויות פיתוח הקשורות לאחד ממוצריה וזאת  2008, החל מחודש יולי 11כאמור בבאור   *

   . IAS 38בהתאם להוראות 
  בות להחזר המענק או להחזר תמלוגים.יהתחיהמענקים מהאיחוד האירופאי אינם נושאים  **
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   הכנסות והוצאות מימון - 26באור 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2012  2011 2010 
  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב  אלפי דולר ארה"ב 

 

  72   27 11  בבנקים תהכנסות ריבית מפקדונו 
     ן של נכסים פיננסייםהכנסות ריבית ושינוי נטו בשווי ההוג 
  519   584 543  המוחזקים למסחר  
  -   153  371  הכנסות נטו משינוי בשערי חליפין 

    
  591   764 925  הכנסות מימון שנזקפו לרווח והפסד 

    
 (253)  - -  הוצאות נטו משינוי בשערי חליפין 
 (79) (147))178(  הוצאות מימון בגין ההתחייבויות למדען ראשי 

 (593) (697))681(  ריבית והפחתת ניכיון אג"ח להמרה 
- )2,815(  הוצאות בגין שינויים בשווי ההוגן של מכשיר נגזר    -  
 (135) (104))82(  הוצאות מימון אחרות לרבות עמלות  

    
 (1,060) (948))3,756(  הוצאות מימון שנזקפו לרווח והפסד 

    
 (469) (184))2,831(  מימון נטו שנזקפו לרווח והפסד עלויות 

  
  

   צדדים קשורים ובעלי ענין - 27באור 
  הטבות לאנשי מפתח ניהוליים (לרבות דירקטורים)  א.

 
הדירקטורים והמנהלים הבכירים בקבוצה זכאים, בנוסף לשכר, להטבות שלא במזומן (כגון רכב, ביטוח רפואי 

 ודירקטורים מנהלים בכיריםלאחר סיום העסקה. שורם כספים במסגרת תוכניות וכדומה). הקבוצה מפקידה עב
  )., בדבר תשלומים מבוססי מניות29משתתפים גם בתוכנית כתבי האופציה למניות של החברה (ראה באור 

  הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים (לרבות דירקטורים) כוללות: 
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2012  2011  2010  

מס'   
  אנשים

מס'   דולר ארה"באלפי 
  אנשים

מס'  אלפי דולר ארה"ב
 אנשים

  אלפי דולר ארה"ב

 
  1,308   5  1,182   5  1,945 6הטבות לעובדים לטווח קצר
  296   5  305   5  311 6תשלומים מבוססי מניות

   2,256   1,487     1,604  
 

  הטבות בגין דירקטורים:  
 

  בדצמבר 31תיימה ביום לשנה שהס  

  2012  2011  2010  

מס'   
  אנשים

מס'   דולר ארה"באלפי 
  אנשים

מס'  אלפי דולר ארה"ב
 אנשים

  אלפי דולר ארה"ב

  
            סך הטבות בגין דירקטורים

 227  * 2 1121 116 1  המועסקים בחברה  
     

       הטבות בגין דירקטורים 
 68    ** 3 355 ***67 3  בלתי תלויים

   
   אלפי דולר). 13 -(כ אלפי ש"ח 47בסך  2010כולל הטבת תשלומים מבוססי מניות בשנת   *

   אלפי דולר). 25 -(כ אלפי ש"ח 94בסך  2010כולל הטבת תשלומים מבוססי מניות בשנת   ** 
  אלפי דולר) 3 -(כ אלפי ש"ח 13בסך  2012כולל הטבת תשלומים מבוססי מניות בשנת *** 
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   המשך -צדדים קשורים ובעלי ענין  - 27ר באו
  תיאור התקשרויות בין החברה לבעלי ענין   ב.

 
, המנכ"ל יוצב 2010אישרה האסיפה הכללית של החברה כי החל מחודש אוגוסט  2010באוגוסט  15ביום    )1(

  בארה"ב, במסגרת תפקידו כמנכ"ל מזור ארה"ב. 
 

אלפי דולר ארה"ב והוא  150כ"ל מזור ארה"ב יעמוד על סך של שכרו השנתי של המנכ"ל במסגרת תפקידו כמנ  
אלפי דולר ארה"ב. כן יהיה זכאי המנכ"ל  לבונוס שנתי בסך של  8.3יהיה זכאי להחזר הוצאות חודשי בסך של 

אלפי דולר ארה"ב בהתאם לעמידה ביעדים שיוגדרו על ידי הצדדים ויאושרו בכל שנה על ידי דירקטוריון  80
וכנית היעדים"). לאחר קבלת בונוס שנתי, ובכפוף לעמידה בתוכנית היעדים וכל עוד המנכ"ל יהיה החברה ("ת

אלפי דולר ארה"ב יינתן למנכ"ל על ידי מתן  80-זכאי לבונוס שנתי בהתאם לתוכנית היעדים. כל סכום מעבר ל
לו יהיה זכאי המנכ"ל אלפי דולר ארה"ב כך שהבונוס השנתי המכסימאלי  40אופציות בחברה בשווי של עד 

כחלק אלפי דולר ארה"ב באופציות (לענין אופציות שהוענקו למנכ"ל  40-אלפי דולר ארה"ב במזומן ו 80הינו 
  להלן). 29ראה באור  2010מהבונוס השנתי לשנת 

במקרה של הפסקת עבודתו של המנכ"ל כמנכ"ל מזור ארה"ב (למעט במקרה של הפרת אמון), יהיה המנכ"ל 
חודשים ממועד הפסקת עבודתו של המנכ"ל  4מרכיבי הגמול המפורטים לעיל לתקופה נוספת של  זכאי לכל

   כמנכ"ל מזור ארה"ב למעט אם עבר לעבוד בחברה או בחברות בנות אחרות.
אופציות בלתי  150,000 למנכ"ל הקצאתהחליטה האסיפה הכללית של החברה לאשר  2012לדצמבר,  4ביום )  2(

החליטה האסיפה הכללית של החברה לאשר הצעה פרטית לפיה תקצה החברה  2009ביוני  28ביום , בנוסף, סחירות
ש"ח ע.נ. כל  0.01, האופציות ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה בנות אופציות בלתי סחירות 79,861למנכ"ל 

  .)29אחת (ראה באור 
ש"ח למניה אשר מומשו  0.01רגילות במחיר מימוש של מניות  227,645למנכ"ל הוקצו בנוסף בעבר אופציות לרכישת 

דולר  2.18מניות רגילות במחיר מימוש של  227,645)) ועוד אופציות לרכישת 3ג(28(ראה באור  2009בחודש יוני 
   ארה"ב למניה שטרם מומשו.

תשלום חודשי  תמורת יעוץהיו"ר) שרותי –מספק יו"ר דירקטוריון החברה (להלן  2007החל מחודש אוקטובר   )3(
הטבות סוציאליות בגין ימי חופשה, דמי  העלות כוללת. אלפי דולר) 9.3-(כ  אלפי ש"ח 35 -עלות כוללת של כב

אופציות לרכישת מניות החברה, במחיר מימוש  40,000הבראה ופיצויים כקבוע בחוק . בנוסף, הוענקו ליו"ר 
   ש"ח לכל מניית מימוש.  12.40של 

, התקשרה החברה עם שני דירקטורים חיצוניים אשר מונו בידי האסיפה הכללית של בעלי 2007ר, בנובמב 22ביום   )4(
ידי ועדת הביקורת, הדירקטוריון -, בכתבי מינוי, אשר אושרו על2007בנובמבר,  27המניות של החברה ביום 

להם הגמול השנתי , בהתאמה, לפיהם ישולם 2008וינואר  2007והאסיפה הכללית של החברה, בחודשים דצמבר 
   ("תקנות הגמול"). 2000-הקבוע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

 12.40מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של  40,000כמו כן, הוענקו לכל אחד מהם אופציות לרכישת   
  לכל מניית מימוש. אלפי דולר) 3.3-(כש"ח 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של מינוי מחדש של הדירקטורים החיצוניים  21.11.2010ביום   
   ). 26.11.2013ועד ליום  27.11.2010לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (מיום 

ל אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אישור ואשרור גמול השתתפות שנתי בסך ש 15.8.2010ביום   )  5(
לדירקטורית אלפי דולר)  0.4 -(כ אלפי ש"ח  1.6וגמול השתתפות לישיבה בסך של  אלפי דולר) 8.5-(כ אלפי ש"ח 32

  . 2010בינואר  1בחברה, בתוקף מיום 
 בלתי סחירות אופציות 40,000 הקצאתהחליטה האסיפה הכללית של החברה לאשר  2012לדצמבר,  4ביום 

  ש"ח ע.נ. כל אחת. 0.01מניות רגילות של החברה בנות  40,000 -הניתנות למימוש ל לדירקטורית
, כאשר שנים 3ש"ח במזומן לכל מניית מימוש, ותקופת הבשלתן הינה  4.521מחיר המימוש עבור האופציות הינו 

מהאופציות, ולאחר מכן, יבשילו יתר האופציות על פני תקופה של שנתיים,  34%יבשילו  2013 באוגוסט 4החל ביום 
נמדד בהתאם  לדירקטוריתהאופציות שהוענקו  השווי ההוגן של מהאופציות. 8.25%ר בכל רבעון יבשילו כאש

  )29(ראה באור  .אלפי דולר) 53-(כ אלפי ש"ח 203למודל הבינומי ונקבע  לסך 
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   הון וקרנות - 28באור 
  הון מניות  א.

 
  בדצמבר 31ליום      

  מניות רגילות    

     20122011 
  ש"ח ע.נ. 0.01אלפי מניות ב      

 
  19,733  22,178    בינואר  1הון מניות מונפק ונפרע ליום 

  2,421  7,053  הונפקו תמורת מזומן במהלך התקופה
  24  4    התקופה מימוש כתבי אופציה למניות במהלך

     
  22,178  29,235    בדצמבר 31ליום  הון מניות מונפק ונפרע

     
  75,000  75,000    הון רשום

 
למחזיקים במניות הרגילות הזכות לקבלת דיבידנד כפי שיוכרז מפעם לפעם וזכות הצבעה באסיפות כלליות של   

   החברה לפי קול אחד למניה. 
     כתבי אופציה  ב.

 בדצמבר 31ליום    
  מספר אופציות   

   20122011 
  ש"ח ע.נ. 0.01באלפי אופציות    

 
  7,535  1,734   בינואר  1ספר כתבי אופציה במחזור ליום מ

  968  7,053   הונפקו במהלך התקופה *
  )15(  -    מומשו במשך התקופה
  )6,754(  )765(    פקעו במהלך התקופה

    
  1,734  8,022     בדצמבר 31מספר כתבי אופציה במחזור ליום 

 
 ) להלן.6*  ראה ג' (

   ד'.29ות שהוענקו לעובדים ראה באור לפרטים נוספים בדבר אופצי
    הנפקות הון מניות  ג.

 
  2007הנפקה לציבור בשנת   )1(

ש"ח ע.נ. כ"א  0.01מניות רגילות, בנות  3,350,000, פרסמה החברה תשקיף להנפקת 2007באוגוסט  14ביום   
מם למסחר ועד החל מיום רישו ש), הניתנים למימו1כתבי אופציה (סדרה  2,512,500 ביחד עםשל החברה 

ש"ח ע.נ. כל אחת, כך שכל כתב אופציה  0.01מניות רגילות בנות  2,512,500 -, ל2009, אוגוסטב 30ליום 
כמפורט  –ש"ח ע.נ. של החברה (כפוף להתאמות  0.01) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת 1(סדרה 
. כתב אופציה אשר לא ימומש דולר) 2.8-(כ  ש"ח 12), תמורת תשלום במזומן של מחיר המימוש בסך בתשקיף
  יפקע ולא יקנה לבעליו כל זכות שהיא.  2009באוגוסט,  30עד ליום 

כתבי אופציה  2,812,500מתוך סדרה של ), 2כתבי אופציה (סדרה  2,512,500 בנוסף, הונפקו במסגרת התשקיף  
מניות רגילות  2,512,500 -, ל2011 סטבאוגו 25), הניתנים למימוש החל מיום רישומם למסחר ועד ליום 2(סדרה 

ש"ח  0.01) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת 2ש"ח ע.נ. כל אחת, כך שכל כתב אופציה (סדרה  0.01בנות 
  ש"ח 14, תמורת תשלום במזומן של מחיר המימוש בסך המפורטות בתשקיף) –ע.נ. של החברה (כפוף להתאמות 

  .יפקע ולא יקנה לבעליו כל זכות שהיא 2011באוגוסט,  25לא ימומש עד ליום  . כתב אופציה אשרדולר) 3.3-(כ
הקצתה החברה למנהלים הראשיים של  ,פי הסכם החיתום-במסגרת התחייבות החברה כלפי החתמים, על

) 2) ללא תמורה, בהתאם לתנאים של כתבי אופציה (סדרה 2כתבי אופציה (סדרה  300,000קונסורציום החתמים 
  . 2007קצו על פי תשקיף אוגוסט אשר הו

  
) 2) וכתבי האופציה (סדרה 1התמורה נטו שנתקבלה על ידי החברה בגין הנפקת המניות, כתבי האופציה (סדרה   

  ). דולרמליון  0.93 -(לאחר ניכוי הוצאות הנפקה בסך כ דולר מיליון  9.2הסתכמה לסך של 
ש"ח ע"נ כל אחת  0.01בנות  מניות רגילות 5,578 –ל   )2(סדרה כתבי אופציות  5,578מומשו  2011במהלך שנת       

  .2011 באוגוסט 25שלא מומשו פקעו ביום  2,806,422יתרת האופציות בסך  .דולראלפי  21 -בתמורה ל כ
 

  2008הנפקה פרטית בשנת   )2(
  ן:לתקנות הצעה פרטית, כדלקמ 1, ביצעה הקצאה פרטית, כמשמעה בתקנה 2008בינואר  24ביום   

אופציות שלא  595,238ש"ח כל אחת ביחד עם  0.01מניות רגילות רשומות על שם בערך של  1,190,476
ש"ח בכל יום עסקים החל  0.01מניות רגילות בערך נקוב של  595,238 -תירשמנה למסחר הניתנות למימוש ל

ה. המניות הוקצו במחיר לכל אופצידולר)  3.5-(כש"ח  13חודשים במחיר מימוש של  48מיום הקצאתן ובמשך 
למניה והאופציות הוקצו ללא תמורה, כאשר בגין כל שתי מניות מוצעות קיבל כל דולר)  2.85-(כש"ח  10.50של 

) בגין ביצוע דולרמליון   0.13 -התמורה הכוללת (נטו בניכוי הוצאות הנפקה בסך כ ניצע גם אופציה אחת.
   .דולרמליון  3.26 -ההנפקה הנ"ל הסתכמה   בכ

   האופציות מהנפקה זו. 595,238פקעו  2012בינואר  24ביום 
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   המשך -הון וקרנות  - 28באור 
    המשך - הנפקות הון מניות  ג.

 
  מימוש אופציות על ידי המנכ"ל  )3(

מניות  227,645 -אופציות לא סחירות של החברה ל 227,645, מומשו על ידי מנכ"ל החברה 2009ביוני,  24ביום   
עבור כל אופציה. כן  0.01ש"ח ע.נ. כ"א, בתמורה לתשלום מחיר מימוש בסך של  0.01חברה בנות רגילות של ה

אלפי  2-(כאלפי ש"ח  6 -אופציות שהוחזקו על ידי עובד בכיר בתמורה לסך כ 16,500 2009מומשו בחודש נובמבר 
  .לכלל האופציות שמומשודולר) 

 
  תשקיף מדף  )4(

 
 2009אוקטובר  22, הגישה החברה ביום 2009באוגוסט  26ה ביום על פי תשקיף המדף שפרסמה החבר 

הצעת מדף להנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה סחירים. על פי תוצאות ההנפקה מאותו יום, הנפיקה 
כתבי  3,947,850ש"ח ע.נ כ"א וכן  0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  5,263,800החברה לציבור 

. 2011באוגוסט  25ע.נ כ"א, עד ליום  0.01מניות רגילות בנות  3,947,850 -וש לאופציה הניתנים למימ
אלפי   1,081 -. סך הוצאות ההנפקה הסתכם לדולראלפי  12,615תמורת ההנפקה ברוטו הסתכמה  לסך 

 , לא כולל אופציות לשניים מהמפיצים כמפורט בסעיף ב' להלן. דולר
   אופציות שלא מומשו למניות עד למועד זה. 3,947,850פקעו  2011באוגוסט ,  25ביום 

  אישרה הבורסה לניירות ערך בתל אביב להקצות לשניים מהחתמים כמפורט לעיל  2009בנובמבר  1ביום
ש"ח ע.נ. כל  0.01מניות רגילות בנות  210,552 -כתבי אופציות לא סחירים הניתנים למימוש ל 210,552

כתבי אופציה לכל אחד  105,276לכל מנית מימוש (דולר)  1.58-(כש"ח  9.1אחת במחיר מימוש במזומן של 
מהמפיצים).  כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש במלואם או בחלקם בכל יום עסקים למשך תקופה של 

בהתבסס  דולראלפי  198 -שנים ממועד הקצאתם. החברה אמדה את השווי ההוגן של האופציות הנ"ל ב 3
 .2נקה טופלה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי על מודל בלק ושולס. ההע

מניות  10,000 -ו 30,000-אופציות ל  10,000אופציות ו  30,000מימשו החתמים  2011 -ו 2010בשנים 
  , בהתאמה.דולראלפי  24-ו  דולראלפי  70רגילות של החברה בתמורה לסך של 

  נפקה זו.האופציות שלא מומשו מה 170,552פקעו  2012בנובמבר  1ביום 
  2011 -השקעה הסכם) 5(

 2011 בפברואר 23ם ביו שנחתמו השקעה ולהסכמי, 2011 בפברואר 21 מיום החברה דירקטוריון להחלטת בהתאם  
. נ.עש"ח  0.01 בנות רגילות מניות 2,421,053של  כולל סך, )להלן כהגדרתם( למשקיעים להקצות החברה החליטה

                 למימוש הניתנות למסחר יירשמו לא ואשר סחירות לא אופציות 968,241 של כולל וסך החברה של א"כ
 הערך ניירות, וביחד "בהתאמה" האופציות"-" והמוקצות המניות(" החברה של רגילות מניות 968,241 -ל

  :להלן כמפורט והכל, דולר לפיא  6,386 של כוללת בתמורההמוצעים") 
 יחד(ב הפניקס בקבוצת אחרות חברות ועבור עבורה, מע"ב לביטוח חברה להפניקס תקצה החברה   )1(

 0.01מניות רגילות בנות  2,000,000סך של  הצדדים בין שסוכמה פנימית לחלוקה בהתאם"), הפניקס"
- ל למימוש הניתנות, למסחר תרשמנה לא ואשר סחירות לא אופציות 800,000החברה.  של א"כש"ח ע.נ. 
 ממועד שנים 5במשך  למימוש הניתנות, החברה של א"כ. נ.ע ח"ש 0.01 בנות רגילות מניות 800,000
   .אופציה לכל דולר) 3.88-כ₪( 14 של מימוש במחיר הקצאתן

 א"כ. נ.ע ח"ש 0.01 בנות רגילות מניות 421,053 של סך") לידר"מ ("בע ) 1993( הנפקות ללידר תקצה החברה ) 2(
 0.01 בנות רגילות מניות 168,421 לרכישת למסחר יירשמו לא ואשר סחירות לא אופציות 168,421 .החברה של
 לכל ח"ש 14 של מימוש ובמחיר השלמה ממועד שנים 5 במשך למימוש ניתנות, ההחברה של א"כ.נ. ע ח"ש

  ה.אופצי
והשווי ההוגן של  דולר 1.02השווי ההוגן של כל אחת מהאופציות בהתאם למודל הבינומי ביום ההענקה הינו 

  . דולראלפי  995מוקצות לניצעים הינו כל האופציות ה
החברה פיצלה את התמורה הכוללת מההנפקה לפי יחס השווי הוגן של מכשירי ההון שהונפקו כך שנזקף 

   להון מניות ופרמיה. דולראלפי  5,561לתקבולים בגין אופציות וסך של   דולר אלפי  825סכום של 
  2012 -) הסכם השקעה 6(

 Oracle Institutional-ו .Oracle Partners, L.Pחתמה החברה על הסכם השקעה עם  2012, באוגוסט 8 ביום
Partners, L.P.  שתיהן בניהולOracle Investment Managements Inc. ")Oracle ("נוספים ומשקיעים 

השקיעו  במסגרתו ,")המשקיעים: "יחד( לזה זה קשורים ולמיטב ידיעת החברה אינם לחברה, קשורים שאינם
 ובהתקיימות שני ובשלב ,")ההשקעה הסכם(" ב"ארה דולר מיליון 7.5 של כולל סכום ראשון בשלב משקיעיםה

    .ב"ארה דולר מיליון 7.5 עד של נוסף כולל סכום, ההשקעה בהסכם כמפורט מסוימים תנאים
 ח"ש 0.01 בנות רגילות מניות 7,053,529 יחד המשקיעים לכלל החברהבהתאם להסכם ההשקעה הקצתה 

 מחיר המשקף ב"ארה דולר מיליון 7.5 של כולל לסכום בתמורה") המוקצות המניות(" החברה של א"כ. נ.ע
שער ההמרה " -ש"ח לדולר, להלן 3.997, 2012באוגוסט  8דולר, לפי שער החליפין ביום  1.06-(כ ח"ש 4.25 של

   "). ההשקעה סכום, ("למניה") הקובע
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   המשך -הון וקרנות  - 28באור 
     המשך -הנפקות הון מניות   .ג

  המשך - 2012 -הסכם השקעה  ) 6(
 

 7,053,529 עד לרכישת סחירים לא אופציה כתבי, נוספת תמורה ללא, למשקיעים החברההקצתה , בנוסף
 במניות השקיע משקיע שכל לסכום השווה בסכום החברה של א"כ. נ.ע ח"ש 0.01 בנות רגילות מניות

 מחיר בגין מניות, המשקיעים מכל, הכל ובסך), בהתאמה", המימוש מניות"-ו "האופציה כתבי(" המוקצות
 ניתנים האופציה כתבי ").המימוש תמורת(" ב לפי שער ההמרה הקובע"ארה דולר מיליון 7.5 של כולל מימוש
 לתשלום ובתמורה  ")ההשלמה מועד(" 2012לספטמבר  27החל מיום  חודשים 36 של תקופה במשך למימוש
 של הממוצע המחיר) ב(-ו; דולר)  1.5-ש"ח (כ 6) א: (מבין הנמוך שיהיה אופציה כתב לכל מימושה מחיר
 לפי( למימוש שקדמו המסחר ימי 10-ב") הבורסה(" מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה החברה מניית
 ").הקובע הממוצע המחיר: "בלבד זה בסעיף) (הקובע ההמרה שער
 אזי"), הנמוך המחיר(" דולר)  1.06-(כ₪  4.25-מ נמוך יהא הקובע הממוצע המחירש במקרה, לעיל האמור אף על

 כתבי מסך 50% עד לממש זכאי יהא משקיע כל כי לקבוע, הבלעדי דעתה שיקול לפי, הזכות תהא לחברה
 ובמקרה"), נמוך במחיר חלקי מימוש(" אופציה כתב לכל הנמוך המחיר לתשלום בתמורה לו שהוקצו האופציה

   .אופציה כתב לכל דולר)  1.5-(כ₪  6 לכל משקיע יהא שהוקצו האופציה כתבי יתרת מחיר המימוש של זה
 תכנית ליישם, ההשלמה מועד לאחר יום 240-מ יאוחר ולא האפשרי בהקדם תפעל כי התחייבה החברה

American Depository Receipt ")ADR ("של למסחר רישום שתאפשר 2 בדרגה ADR המניותי בגין 
 ההקצאה מניות, ADR-ה תכנית יישום לאחר מיד"). ADR-ה תכנית(" NYSE-ב או NASDAQ-ב הרגילות
   .החברה של חשבונה על ADR-ל יומרו, מומשו האופציה שכתבי ככול, המימוש ומניות
 ערך ניירות חוק פי על מחסימה שוחררו המימוש ומניות ההקצאה מניות, ההשלמה ממועד שנה שבתוך ככל

 את השלימה שהחברה וככל) החסומים למשקיעים ביחס למעט( מחסימה השחרור תשקיף פרסום ותבאמצע
 יום 30 בתוך אזי"), מנדטורי למימוש המקדימים התנאים: "יחד( לעיל כמפורט ADR-ה תוכנית את יישום

 כלל את לחייב רשאית תהא החברה, מנדטורי למימוש המקדימים התנאים השלמת על החברה מהודעת
 הקובע הממוצע המחיר) ב(-ו; דולר)  1.5-(כ₪  6) א: (מבין הנמוך במחיר האופציה כתבי את לממש שקיעיםהמ

 ").הקובע הממוצע המחיר: "בלבד זה בסעיף( ADR תכנית יישום להשלמת הקודמים המסחר ימי בעשרת
, ")המחיר הנמוך"( דולר)  1.06-(כ₪  4.25-מ נמוך יהא הקובע הממוצע שהמחיר ככל, לעיל האמור אף על

 כתב מסכום 50% לממש דהיינו( הנמוך במחיר חלקי מימוש המשקיעים על לכפות הזכות תהא לחברה
  ). הנמוך במחיר להם שהוקנה האופציה

 
ש"ח   6 של מימוש במחיר האופציה כתבי יתרת את לממש המשקיעים את לחייב הזכות תהיה לחברה, בנוסף

 במקרה, מנדטורי למימוש המקדימים התנאים השלמת על החברה מהודעת יום 30 תוך, דולר) 1.5-(כ
 למימוש המקדימים התנאים הושגו) ב, (הנמוך במחיר חלקי מימוש בוצע) א: (הבאים התנאים כל שהתמלאו
 בכל עסקים ימי 10 במשךדולר)  1.5-(כ ח"ש 6-מ גבוה או שווה יהיה הקובע הממוצע המחיר) ג(-ו, מנדטורי

  . הנמוך במחיר החלקי ימושהמ ביצוע לאחר עת
  .המימוש בתמורת חלקו על יעלה לא משקיע כל של ההשקעה סכום, מנדטורי מימוש של מקרה בכל

 
מניות  7,053,529 והוקצו למשקיעים הושלם השלב הראשון של הסכם ההשקעה  2012בספטמבר,  27ביום 

סך  ההשקעה לחשבונה של החברה. כתבי אופציה והמשקיעים העבירו את מלוא סכום 7,053,529-רגילות ו
אלפי דולר ).  202בניכוי הוצאות  הנפקה בסך -אלפי דולר  7,298אלפי דולר ( 7,500-התמורה הסתכמה ל

התמורה הוקצתה לרכיב התחייבותי בגין אופציות להמרה למספר משתנה של מניות החברה והיתרה לרכיב 
אלפי דולר (לפרטים בדבר  1,208ועד ההקצאה לסך של הוני. השווי ההוגן של הרכיב ההתחייבותי הסתכם למ

  ). 17ראה באור  2012בדצמבר  31השווי ההוגן של הנגזר ליום 
הוצאות ההנפקה הוקצו לרכיב ההתחייבותי ולרכיב ההוני באופן יחסי. ההוצאות שהוקצו לרכיב 

  חת מההון. ההתחייבותי הוכרו ישירות בהוצאות המימון וההוצאות שהוקצו לרכיב ההוני הופ
  



  
  

 מזור רובוטיקה בע"מ
  

  2012בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  

 33

  תשלומים מבוססי מניות  - 29באור 
 

   הקצאת אופציות לעובדים ודירקטורים של החברה  .א
 31ליום באופציות לרכישת מניות של החברה.  ויועציההחברה נוהגת לתגמל את עובדיה,  הדירקטורים שלה 

ש"ח  0.01ל החברה, בנות מניות רגילות ש 4,413,506אופציות לרכישת  במצטבר הקצתה החברה ,2012בדצמבר 
  . ניות רגילותמ 1,826,848, ניתנות למימוש אופציות לרכישת זהנכון למועד  .ע"נ, כל אחת, מהן

  
תוכניות אופציות  לעובדים, מנהלים, דירקטורים ויועצים של החברה ושל     2לחברה  2012בדצמבר,  31נכון ליום        ב.

  החברה הבת.
דירקטוריון החברה תוכנית להענקת אופציות של החברה לעובדים , חברי  אישר 2011במאי,  30ביום  

החברה תוכל .  ")2011דירקטוריון, יועצים וספקי שירות אחרים של החברה ושל החברה הבת ("תוכנית אופציות 
שנים מיום אישור התכנית בהתאם לתנאים המפורטים  10אופציות בכל זמן בתקופה של  2,191,632להעניק עד 

אופציות ניתנות  199,452, 2012בדצמבר  31נכון ל.  2011אופציות עתידיות יוענקו לפי תוכנית אופציות  .תכניתב
  .2011לחלוקה תחת תוכנית אופציות 

  
  אופציות. לתמחור מודל מבוסס על שהעניקה החברה  האופציה כתבי של ההוגן השווי  .ג

  בקביעת השווי ההוגן של ההטבה: שימשו אשר להלן טבלה המרכזת את תנאי הענקה והפרמטרים  
 
   משך החיים    מחיר המניה    שווי הוגן 

  תקופת החוזיים של    תוספת   ששימש  כולל
לתמחור כבסיס  של ההטבה    מועד    מספר הבשלה  האופציות שיעור  תנודתיות  מימוש

(בשנים) ריבית צפויה ממוצעת  * האופציה   במועד הענקה (בשנים) ים *מכשיר   ההענקה  ניצעים
            %  % דולר ארה"ב דולר ארה"ב  דולר ארה"באלפי 

 
   19/7/2009  עובדים  399,879  2-4  10 1.3-7  62-63  1.65  2.6  533
   9/7/2009  מנכ"ל  79,861  2-4  10  2-7.2  62-63  1.65  2.4  132
154  2.38  2.34 62-65 2-7.2 10 2-4    15/2/2010  בכירים  120,000

   22/3/2010  עובדים  39,000  2-4  10  2-7.2  60-63  2.86  3.13  49
   17/5/2010  יועצים  26,200  2-4  10  2-7.2  60-64  3.06  2.8  52

   25/11/2010  יועצים  361,000  2-4  10 2.2-6.4  44-64  2.92  2.68  520
   21/11/2010  יועצים  35,000  2  7 2.2-6.4  47-48  2.54  2.54  52

   20/12/2010  בכירים  200,000  2-4  7  2.3-6  47-48  2.54  2.54  261
   23/3/2011  עובדים  35,000  2-4  7 3.2-6.3  47-48  2.54  2.54  51
   23/3/2011  מנכ"ל  12,480  2-4  7 3.2-6.3  47-48  2.54  2.54  16
   20/6/2011  עובדים  57,500  2-4  7 3.2-6.3  47-48  2.54  2.54  83
   1/7/2012  יועצים  5,000  2  7 1.8-5.8  47-48  1.04  1.04  3

   1/7/2012  עובדים  480,000  1-3  7 1.8-5.8  47-48  1.39  1.04  223
   5/8/2012  בכירים  320,000  1-3  7 1.8-5.8  47-48  1.16  1.13  173
200 2.19 1.15 47-48 1.8-5.8 7 1-3 150,000    4/12/2012  מנכ"ל

53 2.19 1.15 47-48 1.8-5.8 7 1-3 40,000    4/12/2012  דירקטור
263 2.33 2.24 47-48 1.8-5.8 7 1-3 255,000    11/12/2012  עובדים

23 2.33 2.24 47-48 1.8-5.8 7 1-3 20,000       11/12/2012  בכירים
  יחס המרה הינו מניה אחת לכל אחד מהמכשירים.  *

 
חברות בעלות תחום פעילות זהה  של החברה ושל היסטורית תנודתיות בסיס על נקבעה הצפויה התנודתיות  

ההחזקה  תקופת לגבי ההנהלה להערכת בהתאם נקבע כתבי האופציה חברה. משך החיים החוזיים של לפעילות ה
חסרת  הריבית החברה. שיעור של העבר ובניסיון בחברה האופציה בהתחשב בתפקידם המחזיקים בכתבי של

תקופה   יתרת אפס, אשר בשיעור נקובה ריבית שקליות הנושאות ממשלתיות חוב אגרות על נקבע בהתבסס הסיכון
    האופציה. כתבי של הצפוי החיים שווה לאורך שלהן

  מספר כתבי אופציה והממוצע המשוקלל של מחיר המימוש  .ד
 

 ממוצע משוקלל  ממוצע משוקללממוצע משוקלל
  מספר כתבי  של תוספת  מספר כתבי  של תוספת מספר כתבי של תוספת
 פציההאו המימושהאופציההמימושהאופציההמימוש

2012201220112011 2010 2010 
    דולר ארה"ב    דולר ארה"ב  דולר ארה"ב

 
 1,658,026  2.63 2,153,226 2.352,399,9582.03בינואר 1יתרה ליום 

 )51,000( 1.9)84,448(2.54)38,300(1.94 חולטו במשך השנה
 -  -)8,800(0.76)3,850(0.91  מומשו במשך השנה 

  546,200   2.78 339,980  2.54 1,270,000 1.40  קו במשך השנההוענ
     

 2,153,226  2.03 2,399,958 2.063,627,8082.35בדצמבר  31יתרה ליום 
     

           ניתנות למימוש
 1,140,786  2.62 1,321,609 2.371,826,8482.32 בדצמבר 31ליום  

 
  , בדבר צדדים קשורים ובעלי ענין. 27ו לצדדים קשורים, ראה גם באור באשר לכתבי אופציה שהוענק  
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  הפסד למניה - 30באור 
 

   הפסד בסיסי למניה  א.
מתבסס על ההפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות מחולק  2012בדצמבר  31חישוב ההפסד הבסיסי למניה ליום   

   בא:בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור, באופן ה
   הפסד המיוחס למחזיקי המניות הרגילות  ב.
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

    2012  2011  2010  

 פעילות נמשכת פעילות נמשכת פעילות נמשכת    
 דולר ארה"באלפי  דולר ארה"באלפי  דולר ארה"באלפי     

 
7,782  7,064 הפסד לשנה   5,773  

         
  של מספר המניות הרגילות ממוצע משוקלל  ג.

   
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

    2012  2011  2010  

 פעילות נמשכת פעילות נמשכת פעילות נמשכת    
 דולר ארה"באלפי  דולר ארה"באלפי  דולר ארה"באלפי     

 
 19,702  19,733 22,178 בינואר  1יתרה ליום 

 15  2,082 1,833השפעת מניות שהונפקו במהלך השנה
    ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות 

 19,717  21,815 24,011  ששימשו לצורך חישוב הפסד בסיסי למניה 
 

   הפסד מדולל למניה  ד.
  החברה לא הציגה נתונים לגבי ההפסד המדולל למניה בשל השפעה אנטי מדללת של ניירות ערך המירים.  

  
  

   ננסייםניהול סיכונים פי - 31באור 
  כללי  א.

 
  הקבוצה חשופה לסיכונים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:

 
   סיכון אשראי 
   סיכון נזילות 
   (הכולל סיכון מטבע, סיכון ריבית וסיכון מחיר אחר) סיכון שוק 

 
  המסגרת לניהול הסיכונים  ב.

 
יל, מטרות הקבוצה, מדיניות ותהליכים בבאור זה ניתן מידע בדבר החשיפה של הקבוצה לכל אחד מהסיכונים שלע

  לגבי מדידה וניהול של הסיכון. גילוי כמותי נוסף נכלל לאורך כל דוחות כספיים מאוחדים אלה.
  האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של הקבוצה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון. 

זהות ולנתח את הסיכונים העומדים בפני הקבוצה, לקבוע מדיניות ניהול הסיכונים של הקבוצה גובשה בכדי ל
הגבלות הולמות לסיכונים ובקרות ולפקח על הסיכונים והעמידה בהגבלות. המדיניות והשיטות לניהול הסיכונים 
נסקרות באופן שוטף בכדי לשקף שינויים בתנאי השוק ובפעילות הקבוצה. הקבוצה, באמצעות ההכשרה ותקני 

  ועלת לפיתוח סביבת בקרה יעילה בה כל העובדים מבינים את תפקידם ומחויבותם.ונהלי הניהול, פ
הדירקטוריון מפקח על מעקב ההנהלה אחר הציות למדיניות ניהול הסיכונים של הקבוצה ונהליה והיא בוחנת את 

רקטוריון ההתאמה של מסגרת ניהול הסיכונים ביחס לסיכונים העומדים בפני הקבוצה. בתהליך הפיקוח נעזר הדי
בביקורת הפנימית. הביקורת הפנימית עוסקת בבדיקות שוטפות ובבדיקות לפי דרישה של הבקרות והנהלים 

  לניהול הסיכונים, שתוצאותיהן מדווחות לועדת הביקורת.
 

  סיכון אשראי  ג.
 

 ווד בהתחייבויותיסיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לקבוצה באם לקוח או צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמ  
  .החוזיות, והוא נובע בעיקר מחובות של לקוחות וחייבים אחרים וכן מהשקעות בניירות ערך סחירים

 
  לקוחות וחייבים אחרים  
החשיפה של הקבוצה לסיכוני אשראי מושפעת בעיקר מהאפיון האישי של כל לקוח. למאפיינים הדמוגראפיים של   

כון לאי יכולת פירעון בענף ובמדינה בה פועל הלקוח, יש השפעה מועטה על סיכון בסיס הלקוחות של הקבוצה, כולל הסי
האשראי.  לא קיים ריכוז גיאוגרפי של סיכון אשראי ולעיתים נדירות נגרמו הפסדים כתוצאה מאי יכולת פרעון של 

  לקוחות הקבוצה.  
 

רחשו מלקוחות וחייבים אחרים. הקבוצה מכירה בהפרשה לירידת ערך המשקפת את הערכתה לגבי הפסדים שהת  
  המרכיבים העיקריים של הפרשה זו הם מרכיבי הפסד ספציפיים המתייחסים לחשיפות משמעותיות ספציפיות.
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   המשך - ניהול סיכונים פיננסיים - 31באור 
  המשך - סיכון אשראי  ג.

 
  השקעות  
איים ואגרות חוב בלבד ורק כאשר לצד הקבוצה מגבילה את החשיפה לסיכון אשראי על ידי השקעה בפקדונות בנק  

" בהתאם למדרוג. A+ולפחות " Standard & poor’s Maalot" על ידי AAשכנגד יש דירוג אשראי של לפחות "
    בהתחשב בדירוגי אשראי גבוהים אלה, ההנהלה אינה צופה שהצדדים שכנגד לא יעמדו בהתחייבויותיהם.

  סיכון נזילות  ד.
 

כון שהחברה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן. גישת החברה סיכון הנזילות הוא הסי
לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה 

  במועד, בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים.
 

שבו פועלת החברה מאופיין בתחרותיות גבוהה וסיכונים עסקיים גבוהים בשל שינויים  הטכנולוגי-ענף הביו
טכנולוגיים תכופים. החדירה לשוק מצריכה השקעת משאבים כספיים ניכרים והמשך פיתוח רציף. הצלחתה של 

רת יתרון ויצי םהחברה בעתיד תלויה במספר גורמים ביניהם איכות המוצר, מחירו, קבלת אישורים רגולאטורי
  יחסי על פני המתחרים, כמו גם השגת משאבים כספיים לצורך פעילות שיווק המוצרים והחדרתם לשוק. 

 
  סיכוני שוק  ה.

 
סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן, שיעורי ריבית   

הכנסות הקבוצה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים. מטרת ניהול ומחירים של מכשירים הוניים, ישפיעו על 
  .סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים, תוך כדי מיקסום התשואה

  
    סיכון מטבע  
ערך מנוהלים בש"ח שער החליפין הנובע בעיקר מחשיפה לש"ח. לאור העובדה כי ניירות ההקבוצה חשופה לסיכון   

  וכי חלק ניכר של הוצואותיה בגין יועצים, קבלני משנה והוצאות שכר בישראל נקוב בש"ח. 
, ברמה במטבע שונה ממטבע הפעילותנכסים והתחייבויות כספיים הנקובים  של חברה מנהלת את החשיפהה  

פי שערי "ספוט", כמענה לחוסר איזון ל אלו, בעיקר ש"ח,מינימלית, על ידי קניה ומכירה, בעת הצורך, של מטבעות 
  בטווח הקצר.

  
  סיכון שערי ריבית  
הקבוצה חשופה לשינויים בשערי הריבית בעיקר בגין שינוי אפשרי בריבית חסרת הסיכון במשק אשר עשויה   

  של הקבוצה.נושאי הריבית הקבועה להשפיע על שוויין ההוגן של הנכסים הפיננסיים 
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  פיננסייםמכשירים  - 32באור 
 

   סיכון אשראי  א.
    חשיפה לסיכון אשראי  )1(

הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית. החשיפה המרבית לסיכון   
 האשראי בתאריך הדוח, היתה כדלקמן:

  בדצמבר 31ליום   
   2012  2011  
  הערך בספרים  הערך בספרים   
  ה"באלפי דולר אר  דולר ארה"באלפי   

 

  4,241  1,564  צמודות מדד שקליות אגרות חוב ממשלתיות
  6,166  2,013  שקליות אגרות חוב ממשלתיות
  1,495  507  צמודות מדדשקליות אגרות חוב קונצרניות 

  466  -  צמודות דולר ארה"בניות אגרות חוב קונצר
  228   72  לא צמודות קונצרניות שקליותאגרות חוב 

  1,859  - ת בשקליםפקדונו
  1,356  1,147  לקוחות

  1,655  12,797  מזומנים ושווי מזומנים
  18,100  17,466  

    
  החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין לקוחות לפי הצד שכנגד היתה כדלקמן:  

  בדצמבר 31ליום   
   2012  2011  
  הערך בספרים  הערך בספרים   
  ר ארה"באלפי דול  דולר ארה"באלפי   

 
  38 60  ישראל
  717  800  ארה"ב

  578 - מזרח אירפה
  23 25 מערב אירופה

 -  262  אסיה
  1,147  1,356  

 
    גיול חובות והפסדים מירידת ערך  )2(

  להלן גיול חובות לקוחות:  
  בדצמבר 31ליום   
  2012 2011  

  ירידת ערך  ברוטו  ירידת ערך ברוטו 
  דולר ארה"באלפי   דולר ארה"באלפי   דולר ארה"בפי אל דולר ארה"באלפי 

 

  -   1,331   - 1,041  אינם בפיגור
  -   25 -106  יום 0-60פיגור של 

 (2)  2 (2)2  יום  121פיגור של מעל 
  1,149(2)  1,358  (2) 

  
   התנועה בהפרשה לירידת ערך בגין יתרות לקוחות וחייבים במשך השנה היתה כדלקמן:  

  בדצמבר 31ליום    

   2012 2011 2010 
  דולר ארה"באלפי   דולר ארה"באלפי   דולר ארה"באלפי   
 

 (6) (2)  (2)    בינואר 1יתרה ליום 
- -  הפסד שהוכר מירידת ערך   4  

 (2) (2) (2)  בדצמבר 31יתרה ליום 
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  המשך -מכשירים פיננסיים  - 32באור 
 

  סיכון נזילות  ב.
י הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות, כולל אומדן תשלומי ריבית. גילוי זה אינו כולל סכומים להלן מועד  

  אשר לגביהם קיימים הסכמי קיזוז:
  2012בדצמבר  31ליום  
    1-2 6-12   6עד  תזרים הערך  
   שנים  חודשים  חודשיםמזומנים חוזיבספרים 
  דולר ארה"באלפי  

 

            שאינן נגזריםהתחייבויות פיננסיות
  - -1,3181,3181,318 ספקים

      - -1,6111,6111,611זכאים אחרים ויתרות זכות
  369 832940239333התחייבות למדען הראשי

    
  369 3,7613,8693,168333  סך הכל

 
  2011בדצמבר  31ליום   
  2-5  1-2 6-12   6עד  תזרים הערך  
 שנים  שנים  חודשים  חודשיםזומנים חוזימבספרים 
  דולר ארה"באלפי  

 

            התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
  -   -   - 996 996996 ספקים

  -   -   - 965 965965זכאים אחרים ויתרות זכות 
  -   -   4,142 - 3,4964,142  אגרות חוב ניתנות להמרה במניות*

  504   369   125235 9441,233התחייבות למדען ראשי
    

  504   369   4,377 2,086 6,4017,336  סך הכל
 

   כולל ריבית לשלם  *
   סיכון מדד ומטבע חוץ  ג.

    -ואירו   ש"חהחשיפה לסיכון מדד ומטבע   )1(
   ל ערכים נקובים, הינה כדלקמן:, המבוסס עש"ח ואירוחשיפת הקבוצה לסיכון מדד ומטבע 

  2012בדצמבר  31  
    יתרות לא מטבע חוץ מטבע ישראלי  

  סה"כ  פיננסיות  אירו דולר ארה"ב  צמוד מדד לא צמוד   
  דולר ארה"באלפי   

 
           רכוש שוטף

  12,797    -    479   11,980  - 338  מזומנים ושווי מזומנים
   -     -    -     -   - -  פקדונות לזמן קצר

  4,156    -    -     -   2,071 2,085  לזמן קצרהשקעות 
  1,147    -    10   1,088  - 49  לקוחות

  680   477   -     -   - 203  חייבים אחרים
  1,257   1,257   -     -   - -  מלאי

     
  20,037   1,734   489   13,068  2,071 2,675  סה"כ רכוש שוטף

     
  64    -   -    -  64 -  השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

  80   80  -    -  - -  נכסי מס נדחים
  766   766  -    -  - -  רכוש קבוע

  387   387  -    -  - -  נכסים לא מוחשיים
     

  21,334   2,967   489   13,068  2,135 2,675  סה"כ נכסים
     

           תחייבויות שוטפותה
  1,318    -   71   455  - 792 התחייבויות לספקים ונותני שירותים

  2,706   576  -   1,374  - 756  זכאים ויתרות זכות
     

  4,024   576   71   1,829  - 1,548  סה"כ התחייבויות שוטפות
    

            התחייבויות בשל סיום יחסי 
  199   199  -    -  - -  , נטומעביד-עובד 

  3,990   3,990  -    -  - -  מכשירים נגזרים
  301    -  -   301  - -התחייבות למדען הראשי

     
  8,514   4,765   71   2,130  - 1,548  סה"כ התחייבויות

     
  12,820   )1,798(  418   10,938  2,135 1,127  סה"כ היתרה המאזנית, נטו
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  המשך  –מכשירים פיננסיים  - 32באור 
 

   המשך - סיכון מדד ומטבע חוץ  ג.
  המשך - החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ    )1(

 
  2011בדצמבר  31  
    יתרות לא מטבע חוץ מטבע ישראלי  

  סה"כ  פיננסיות  אירו דולר ארה"ב  צמוד מדד לא צמוד   
  דולר ארה"באלפי   

 
           רכוש שוטף

  1,655   -   41   1,154  - 460  מזומנים ושווי מזומנים
  1,859   -  -   -  - 1,859  פקדונות לזמן קצר

  12,596   -  -   466  5,736 6,394  לזמן קצרהשקעות 
  1,356   -   601   717  - 38  לקוחות

  268   86  -   -  - 182  חייבים אחרים
  1,326   1,326  -   -  - -  מלאי

            
  19,060   1,412   642   2,337  5,736 8,933  סה"כ רכוש שוטף

            
  55   -  -   -  55 -  השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

  87   87  -   -  - -  נכסי מס נדחים
  523   523  -   -  - -  רכוש קבוע

  699   699  -   -  - -  נכסים לא מוחשיים
            

  20,424   2,721   642   2,337  5,791 8,933  סה"כ נכסים
            

           התחייבויות שוטפות
  996   -   46   212  - 738 התחייבויות לספקים ונותני שירותים

  1,833   350  -   1,001  - 482  זכאים ויתרות זכות
  3,495   -  -   -  - 3,495 אגרות חוב ניתנות להמרה במניות

            
  6,324   350   46   1,213  - 4,715  פותסה"כ התחייבויות שוט

    
            התחייבויות בשל סיום יחסי 

  190   190  -   -  - -  מעביד, נטו-עובד 
  426   -  -   426  - -התחייבות למדען הראשי

            
  6,940   540   46   1,639  - 4,715  סה"כ התחייבויות

            
  13,484   2,181   596   698  5,791 4,218  סה"כ היתרה המאזנית, נטו

 
  

   להלן נתונים בדבר מדדי המחירים לצרכן ושערי החליפין המשמעותיים:
  לשנה שהסתיימה ביום  לשנה שהסתיימה ביום   

   2012  2011  2010  2012  2011  2010  

  שער הספוט במועד הדיווח  השינוי %   
 

  0.2818  0.2617  0.2679  6.4  )7.1( 2.3  ש"ח 1
  1.3350  1.2923  1.3183  )7.4( )3.2( 2  אירו 1

    108  110.3  112.14  2.7  2.1 1.6  מדד המחירים לצרכן בנקודות
    .100=  2008לפי בסיס ממוצע   *
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  המשך  –מכשירים פיננסיים  - 32באור 
 

  סיכון שיעורי ריבית  ד.
 

  סוג ריבית  )1(
  ת של הקבוצה:להלן פירוט בדבר המכשירים הפיננסיים נושאי הריבי  

 
  בדצמבר 31ליום     
   2012  2011  
  הערך בספרים  הערך בספרים    
  אלפי דולר ארה"ב  דולר ארה"באלפי    

 

      מכשירים בריבית קבועה  
  4,241   1,564  צמודת מדד שקליות אגרות חוב ממשלתיות  
  6,166   2,013  שקליות אגרות חוב ממשלתיות  
  1,495   507  מודת מדדצ קונצרניות שקליותאגרות חוב   
  466   -  אגרות חוב קונצרניות צמודות לדולר ארה"ב  
  228   72  לא צמודאגרות חוב קונצרניות שקליות   
 (3,495)  -  אגרות חוב להמרה  
    4,156   9,101  

   
      מכשירים בריבית משתנה  
  1,859   -  פקדונות בשקלים  
 (945)  )832(  התחייבות למדען הראשי  
    )832(   914  

   
   שווי הוגן  ה.

  היררכיית שווי הוגן  )1(
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד. אלפי דולר,  4,156בסך השקעות מוחזקות למסחר , 2012בדצמבר  31ליום   

   ).1השווי הוגן נקבע בהתבסס על מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים (רמה 
 - ) 3אלפי דולר מוצג בשווי הוגן (רמה  3,990ר פיננסי נגזר בסך י, התחייבות בגין מכש2012ר בדצמב 31ליום   )2(

  .17לפרטים בדבר אופן קביעת השווי ההוגן וניתוח רגישות ראה באור 
  
  
  

    ישויות הקבוצה - 33באור 
  חברות מאוחדות

 
    הלוואות     
  היקף השקעה שהעמידה החברה   זכויות  מדינת  
  בחברה המאוחדת  לחברה מאוחדת  החברה בהון אגדותהתה  
 דולר ארה"באלפי  דולר ארה"באלפי 

 
2012   

 )2,708( 6,806  100% ארה"ב מזור רובוטיקה אינק'
   

2011   
    (2,244)  3,430  100%ארה"ב מזור רובוטיקה אינק'

  
  
  

 
 
 
 



 

  מ "מזור רובוטיקה בע
  מידע כספי נפרד

  
 2012בדצמבר  31ליום 

  
  

 
 



 

   מ"מזור רובוטיקה בע
  

  מידע כספי נפרד
  
  
  וכן הענייניםת
  
  
  
  

   מודע  
    
    

  2   מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרדדוח 
    

    דוחות כספיים:
    

  3-4  על המצב הכספי נתונים
    

  5  נתונים על רווח והפסד
    

  6   על תזרימי מזומנים נתונים
    

  7-8   הכספיים לנתונים מידע נוסף
    

  
  
  
  



  

      

 

  
  לכבוד:

  מ"בע בעלי המניות של מזור רובוטיקה
  
  

ג' לתקנות ניירות ערך 9מידע כספי נפרד לפי תקנה  על המבקר  דוח מיוחד של רואה החשבון
  1970 -(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

                          
                              

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  9המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה ביקרנו את 
לכל אחת ו 2011 -ו 2012בדצמבר  31"החברה") לימים  -(להלן מ"מזור רובוטיקה בעשל  1970 -התש"ל 

ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה.  2012בדצמבר  31ה ביום הסתיימ ןמשלוש השנים שהאחרונה שבה
המידע באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על  והינ המידע הכספי הנפרד

  בהתבסס על ביקורתנו.הכספי הנפרד 
  

מאיתנו לתכנן את ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש 
הצגה מוטעית מהותית. במידע הכספי הנפרד הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין 

פרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים וב
ושל האומדנים פי הנפרד בעריכת המידע הכס שיושמו כללי החשבונאותביקורת כוללת גם בחינה של 

של המידע הכספי המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 
  אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. הנפרד.

  
יירות ערך ג' לתקנות נ9תקנה הוראות בהתאם להמידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, לדעתנו, 

  .1970 –ל (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"
  

  
  
 
  
  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
  
  
  
  

  2013במרס  19חיפה, 
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  בדצמבר 31על המצב הכספי ליום  נתונים
  

 3

  
  

      2012  2011  

  אלפי דולר  אלפי דולר  מידע נוסף   
   

        נכסים
        

 775  8,038   2  מזומנים ושווי מזומנים
  1,859   -   2   פקדונות לזמן קצר

 12,596  4,156  2  קצרלזמן השקעות 
 639  346  2  לקוחות 

 242  637  2   ויתרות חובה חייבים אחרים
 1,214  1,096    מלאי 

  
 17,324  14,273     סה"כ נכסים שוטפים

     
 55  64     הוצאות מראש על חשבון חכירת כלי רכב

 344  578    רכוש קבוע, נטו
 1,186  4,728     חברה בת

  699   387     כסים בלתי מוחשיים, נטונ

 
 2,284  5,757   שוטפים שאינםסה"כ נכסים 

   
 19,608  20,030    סה"כ נכסים

     
        
 



  
  

  מ "מזור רובוטיקה בע
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      2012  2011  

  אלפי דולר  אלפי דולר  מידע נוסף   

 
        התחייבויות 

        
 897  1,067  2  ספקים 

 1,117  1,653   2    זכאים אחרים ויתרות זכות
  3,495   -   2    אגרות חוב הניתנות להמרה

    
 5,509  2,720      שוטפות סה"כ התחייבויות

     
  190  199    הטבות לעובדים

  426   301    התחייבויות למדען הראשי
 -  3,990    מכשירים נגזרים

   
 616  4,490   סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

  
 6,125  7,210     התחייבויות סה"כ

     
    הון

 55  73    הון מניות רגילות
 51,122  58,910    פרמיה על מניות

 1,267  554    תקבולים על חשבון אופציות
 795  -     של אגרות חוב ניתנות להמרה ת המרהיתקבולים על חשבון אופצי

 2,787  3,170     קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
 2,400  2,119     קרן הון בגין הפרשי תרגום

 )44,942( )52,006(   גרעון נצבר
   

 13,484  12,820     סה"כ הון 
   

 19,609  20,030    סה"כ התחייבויות והון
      

  
  
  

  
  

  
        

  שרון לויטה   אורי הדומי    יונתן אדרת
 פיםסמנכ"ל כס   מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון

  
  
  
  

  2013במרס  19: המידע הכספי הנפרדתאריך אישור 
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   בדצמבר  31דוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום 

 5

  
  
 

    2012  2011  2010  
  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  מידע נוסף  

 
 4,496  5,962  9,651    הכנסות

 1,100  1,818  2,736    עלות המכירות
      

 3,396  4,144  6,915    גולמי רווח
       

 2,292  3,062  2,760   נטומחקר ופיתוח, הוצאות 
 4,140  7,380  7,045    הוצאות מכירה ושיווק
 1,288  1,465  1,598    הוצאות הנהלה וכלליות

       
 )4,323( )7,763( )4,488(   הפסד תפעולי

      
 677  1,153  629    הכנסות מימון
 )1,256( )953( )3,355(   הוצאות מימון

        
 )579( 200  )2,726(  מימון, נטו )עלויותהכנסות (

       
 )4,902( )7,563( )7,214(    הפסד לאחר מימון, נטו

       
 )872( )219( 150     רווח (הפסד) בחברה מאוחדת

      
 )5,773( )7,782( )7,064(   לשנההפסד 

      
 999  )950( )281(   הפסד כולל אחר

      
 )4,774( )8,732( )7,345(   חרסה"כ הפסד כולל א
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    2012  2011  2010  
  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר    

  
      פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים 

 )5,773( )7,782( )7,064(   לשנההפסד 
      התאמות:

 373  425  486    פחת והפחתות
 240   224  3,080    , נטומימון )ותעלויות (הכנס

  872   219  )150(    הפסד (רווח) בחברה מאוחדת
  1   -   -     רווח הון ממכירת רכוש קבוע
 437  632  555    עסקאות תשלום מבוסס מניות

   
    3,971  1,500  1,923 

     
 )707( )439(3    שינוי במלאי

 )560( 127  )119(   שינוי בלקוחות וחייבים אחרים
 1  )12( )9(   בפקדונות חכירת כלי רכב שינוי

  )1,426(  )649(  )3,453(    שינוי בחברת בת
 730  )67( 782    אחריםזכאים ושינוי בספקים 

 )26( 48  12    שינוי בהטבות לעובדים
    

   )2,784( )992( )1,987( 
     

  660   574   470      ריבית שהתקבלה 
  )221(  )218(  )215(     ריבית ששולמה 

  20   -   -      מסים שהתקבלו 
     

      255   356   459  
   

 )5,379( )6,919( )5,622(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
      

     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 1  - -    תמורה ממכירת רכוש קבוע

 5,831  )2,213(  9,949     , נטולזמן קצרופקדונות של השקעות פרעון (רכישה) 
 )109( )247( )304(   רכישת רכוש קבוע

  )282(  -   -     עלויות פיתוח שהוכרו לנכסים בלתי מוחשיים
   

 5,441  )2,460( 9,645    השקעה )ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות ( מזומנים נטו
      

     תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 -  -  )3,915(    פרעון אגרות חוב
 -  6,386  7,298   מניות ואופציות, נטותמורה מהנפקת 

 70  53 3   תמורה ממימוש אופציות 
  169   -   -     קבלת מענק מהמדען הראשי

  )27(  )229(  )317(    פרעון התחייבות למדען הראשי
    

 212  6,210  3,068    מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
   

    275  )3,169( 7,091    גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים
 3,495  3,799  775   השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

     השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות 
 30  145  172     מזומנים ושווי מזומנים 

   
 3,799  775  8,038   מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

        
  

ממלאי לרכוש קבוע.  אלפי דולר 87החברה ערכה סיווג של מערכת בשווי  2012במהלך שנת 



  
  

  מ "בע מזור רובוטיקה
  

  מידע נוסף לדוחות הכספיים

 7

  
  אופן עריכת המידע הכספי הנפרד  )1(
  

  הגדרות:  א. 
  

  מ"בע מזור רובוטיקה -"החברה"   
 

ם המאוחדים של "חברה בת", "הקבוצה", "בעל ענין": כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיי  
  הדוחות המאוחדים). -(להלן  2012החברה לשנת 

 
  .תאריך הדוח על המצב הכספי - "תאריך הדוח"  

  
  אופן עריכת המידע הכספי הנפרד: ב. 

 
ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)              9המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם להוראות תקנה 

  התוספת העשירית). –הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות (להלן  , לרבות1970 –התש"ל 
  

בדוחות המאוחדים, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, יושמה לצורך  3המדיניות החשבונאית שפורטה בבאור 
 הצגת מידע כספי נפרד, לרבות האופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים, בשינויים

 המתחייבים מהאמור להלן:
  

בדבר סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים מידע נתונים על המצב הכספי כוללים   )1(
המיוחסים לחברה עצמה (למעט בגין חברת בת), תוך פירוט לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. כמו כן, יתרה 

אוחדים, המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך בגין חברת הבת כוללת מידע, בהתבסס על הדוחות המ
 הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות, בגין חברת הבת.

 
נתונים על הרווח וההפסד כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים,   )2(

כמו כן, רווח המיוחסים לחברה עצמה (למעט בגין חברת הבת), תוך פירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות. 
בגין חברת הבת כולל מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים המיוחס לבעלי החברה עצמה, 

 של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות בגין תוצאות פעילות של חברת הבת.
 
 נתונים על תזרימי המזומנים כוללים פירוט סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים  )3(

המיוחסים לחברה עצמה (למעט בגין חברת הבת), כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומנים 
המאוחד, בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון ופירוט מרכיביהם. כמו כן, 

חברה לחברת הנתונים כוללים מידע נפרד בגין תזרימי המזומנים מפעולות שוטפות, השקעה ומימון בין ה
  הבת.

  
יתרות, הכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברת הבת, אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, נמדדות   )4(

ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ובנתונים על הרווח והפסד, באותו אופן 
צדדים שלישיים. רווחים (הפסדים) נטו בו היו נמדדות ומוצגות עסקאות אלו, אילו היו מבוצעות מול 

 שנדחו מוצגים בניכוי (כתוספת) מסעיפי חלק החברה ברווחי (בהפסדי) חברת הבת ויתרה בגין חברת הבת.
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    מכשירים פיננסיים  )2(

   מזומנים ושווי מזומנים  .א
 2012בדצמבר  31ליום    

   לאירו אוצמוד   צמוד לדולר   שקל חדש     
  סך הכל  נקוב באירו ו נקוב בדולרא  לא צמוד    
  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר    

 
  8,038   479   7,221   338 חשבונות עו"ש שוטפים

         
          

  
  

 2011בדצמבר  31ליום    
   לאירו אוצמוד   צמוד לדולר   שקל חדש     
  סך הכל  נקוב באירו או נקוב בדולר  לא צמוד    
  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  דולר אלפי    

 
 2,682  158  1,045  1,479 חשבונות עו"ש שוטפים
 279  -  - 279   פקדונות לפי דרישה

   1,758   1,045   158   2,961  
          

  
  השקעות בניירות ערך ופקדונות לזמן קצר  .ב

 
  חות הכספיים המאוחדים.לדו 6למידע בדבר השקעות ופקדונות לזמן ארוך ראה באור   

  
  מכשירים פיננסיים נגזרים  . ג

 
  לדוחות הכספיים המאוחדים. 17למידע בדבר אגרות חוב הניתנות להמרה ראה באור   

  
   , מדד ומטבע חוץסיכון נזילות  .ד

  לדוחות הכספיים המאוחדים. 32חוץ ראה באור  עלמידע בדבר סיכון הנזילות, מדד ומטב  
     
   המסים על הכנס  )3(

   לדוחות הכספיים המאוחדים. 18למידע בדבר סביבת המס של החברה ראה באור 
  
  
   קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברת הבת  )4(

  עסקאות עם חברת הבת  .א
החברה הבת משווקת את מוצרי החברה בארה"ב. העסקאות עם חברת הבת נעשות בהתאם לעבודת מחירי 

  העברה.
 

  יתרות  ב
לדוחות  33 באור ראהבדבר היקפי ההשקעות ושיעורי ההחזקה בחברות מוחזקות באשר לפרטים 

  המאוחדים.
   

במהלך העסקים הרגיל, החברה מעמידה אשראי לזמן ארוך לחברת הבת. האשראי צמוד לדולר,נושא ריבית 
 וטרם נקבע לו מועד פרעון. 3%של

  ).אלפי דולר 3,430 - 2011צמבר בד 31( אלפי דולר 6,806 - 2012בדצמבר  31יתרת האשראי ליום   



       

  
  
  

  74036,נס ציונה  3בניין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר     פארק וויצמן למדע,
  08 -9369801פקס :   08 -9369800טלפון : 
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  לכבוד: 

  בע"מ רובוטיקהמזור 

                                 

  
  א.ג.נ,

  
  פרסום פומבי של הערכת שוויפרסום פומבי של הערכת שוויפרסום פומבי של הערכת שוויפרסום פומבי של הערכת שווי    ----כתב הסכמה כתב הסכמה כתב הסכמה כתב הסכמה הנדון: הנדון: הנדון: הנדון: 

  
מזור של דו"ח כספי ב נהכללתית להלן ות השווי המפורטובהמשך לפנייתכם אלינו אנו מסכימים כי הערכ

  :2013 מרץאשר יפורסם בחודש  2012 ברדצמב 31נכון ליום ("החברה")  בע"מ רובוטיקה

 .2012בספטמבר,  27ליום  הערכת שווי של כתבי אופציה למשקיעים �

 .2012, דצמברב 31ליום  הערכת שווי של כתבי אופציה למשקיעים �

  

  

  להלן התייחסותנו: 

  ;הןמהשווי והינו חלק בלתי נפרד ת ומכתבנו זה מתווסף להערכ .1

על ידי גב' שרון לויטה, סמנכ"לית הכספים של החברה וכן על ידי מר  והוזמנ ותרת השווי האמווהערכ .2

  נטע רביד, חשב החברה;

  הננו לאשר, כי לא קיימת תלות מסוג כלשהו בינינו לבין החברה. .3

 ת השווי.ואין לנו עניין אישי בחברה ושכר טרחתנו אינו מותנה בתוצאות הערכ .4

  

  

          בברכה,                       
        
  חדרי עסקאות בע"מ  ם פיננסיםחיסוני              
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  2012 ,נובמברב 22

  לכבוד,

   חשב, רביד נטע

  בע"מ רובוטיקהמזור 

  

  שלום רב,

  
  שווי כתבי אופציה שהונפקו למשקיעיםהערכת הנדון: 

        מבואמבואמבואמבוא 1111

        כלליכלליכלליכללי 1.11.11.11.1

" או מזורמזורמזורמזור(להלן: "בע"מ  רובוטיקה) חתמה מזור "עד חתימת ההסכםעד חתימת ההסכםעד חתימת ההסכםעד חתימת ההסכםמומומומו(להלן: " 2012באוגוסט,  08יום ב

  "). המשקיעיםהמשקיעיםהמשקיעיםהמשקיעים") עם קבוצת משקיעים (להלן: "ההסכםההסכםההסכםההסכםעל הסכם השקעה (להלן: "") החברההחברההחברההחברה"

 4.25במסגרת ההסכם התחייבה החברה להקצות למשקיעים, מניות רגילות של החברה לפי מחיר של 

בנוסף, "). מניות ההשקעהמניות ההשקעהמניות ההשקעהמניות ההשקעה"להלן: מיליון דולר ארה"ב ( 7.5בתמורה לסכום כולל של למניה וזאת  ש"ח

השקעה, יקבל כל משקיע כתב אופציה לא סחיר, לרכוש מניות רגילות של  מניות במועד הקצאה

בכמות שלא תעלה על כמות שתחושב לפי  שקעה,השהשקיע במניות הרה בסכום השווה לסכום החב

"), המימושהמימושהמימושהמימוש מניותמניותמניותמניות": להלן( לכל דולר ארה"ב ש"ח 3.997של ההמרה ש"ח למניה לפי שער  4.25מחיר של 

 תמורתתמורתתמורתתמורת"להלן: מיליון דולר ארה"ב ( 7.5ובסך כולל, מכל המשקיעים, מניות בגין מחיר מימוש כולל של 

  ").המימושהמימושהמימושהמימוש

  "). מועד ההערכהמועד ההערכהמועד ההערכהמועד ההערכה" או "מועד ההשלמהמועד ההשלמהמועד ההשלמהמועד ההשלמההושלמה העסקה (להלן: " 2012לספטמבר,  27-ביום ה

        מטרת העבודהמטרת העבודהמטרת העבודהמטרת העבודה 1.21.21.21.2

") חיסונים פיננסיםחיסונים פיננסיםחיסונים פיננסיםחיסונים פיננסים(להלן: "התבקשה חיסונים פיננסים חדרי עסקאות בע"מ  חתימת ההסכםבעקבות 

וזאת  ההשלמהמועד להאופציה נכון  ההוגן של כתביחשבונאות השווי על ידי החברה לשערך את 

  .IFRS 13ותקן חשבונאות  IAS 39בהתאם להוראות תקן חשבונאות 

        תמצית ממצאיםתמצית ממצאיםתמצית ממצאיםתמצית ממצאים 1.31.31.31.3

 כתביהוגן של כתב במסמך זה ועל סמך הנחות העבודה השונות, להלן תוצאות חישוב השווי לאור הנ

  :מועד ההערכהנכון ל האופציה

  

  

מועד ההערכה
סך הכל שווי 

כתבי האופציה

27/09/2012₪ 4,725,302
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        הגבלת אחריותהגבלת אחריותהגבלת אחריותהגבלת אחריות 1.41.41.41.4

עשות בעבודה להמתואר במכתב הנלווה בלבד ואין  ךולצור יועדת לשימוש הנהלת החברהמעבודתנו 

כל שימוש אחר. אין להעביר את חוות דעתנו לצד שלישי כלשהו, או לאזכר את עבודתנו, בלא קבלת 

 החיסונים פיננסים מסכימיחד עם זאת, הסכמתנו מראש ובכתב למעט אם נדרשתם לכך על פי דין. 

חברה במידה ותידרש ע"פ תקנות ניירות ערך מראש לצרוף הערכת השווי לדוחות הכספיים של ה

בשום מקרה, בין אם ניתנה הסכמה כאמור ובין אם לאו, לא נישא בשום  בישראל ו/או בארה"ב.

   אחריות כלפי צד שלישי אליו הועברה חוות דעתנו.

לעובדה שתוצאות הערכת השווי ישמשו את החברה לצורך קביעת השווי  תחיסונים פיננסים מודע

   ל האופציה לצרכים חשבונאיים, בדוחותיה הכספיים של החברה, בהתאם לתקינה הבינ"ל.ההוגן ש

נכונות . האחריות למידע, ממזור ו/או ממי מטעמםמידע, הסברים ומצגים  קיבלנו במהלך עבודתנו

  על ספקי מידע זה.  הנהנ"ל בהרות הההמצגים והנתונים, ה

כאמור. לאור זאת, עבודתנו לא  שקיבלנוהנתונים  בדיקה ו/או אימות שללא תכלול מסגרת עבודתנו 

עם זאת, נבצע אלינו.  שהועברוחשב ולא תהווה אישור לנכונותם, שלמותם או דיוקם של הנתונים ית

על פי שיקול דעתנו בדיקות שונות  לבדיקת סבירות הנתונים והתחזיות. בדיקות אלו יכללו, בין 

  אחר.היתר, ניתוח דוחות כספיים ומידע פיננסי 

הכישורים והניסיון הנדרשים לצורך ביצוע הערכת השווי נשוא העבודה, יש את לחיסונים פיננסים 

בחברות הקבוצה כמשמעות מונח זה בהתאם לתקני האי  הבלתי תלוי הכמו כן, חיסונים פיננסים הינ

  בארה"ב. PCAOB-של הבישראל ותלות 

, נזק, עלות או הוצאה אשר יגרמו בכל אופן בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל הפסדמובהר בזאת כי 

 הדאו מניעת מידע מצי ואינו מלא ודרך ממעשי הונאה, מצג שווא, הטעיה, מסירת מידע שאינו נכון

   ., בכפוף לאמור לעילעל מידע כאמור אחרת התבססותשל מזור ו/או מי מטעמה, או כל 

הנחות סבירות ליום התחזית. הנחות כלל, תחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים ומתבססות על כ

ל כן תחזיות אשר נערכו לימי ההערכה עשויות עפני תקופת התחזית, ו-אלו עשויות להשתנות על

להיבדל מהתוצאות הפיננסיות בפועל ו/או מהערכות שתעשנה במועד מאוחר יותר. לפיכך, לא ניתן 

 כספיים מבוקרים וכד'. להתייחס לתחזיות שנערכו ברמת הביטחון המיוחסת לנתוני דוחות

להיות מדע מדויק ומסקנותיהן תלויות במקרים רבים בשיקול הדעת  תיימרותמ הערכות כלכליות אינן

ווח טהסובייקטיבי של מעריך השווי. לפיכך, אין שווי הוגן יחיד בלתי מעורער, ובדרך כלל אנו קובעים 

ציפי, יקבע הנתון ע"פ ערך המיצג לשווי ההוגן. היה ולמטרת ההערכה נדרש להציג שווי ספ סביר

ידינו הנו סביר בהתבסס על -לדעתנו את השווי הסביר. למרות שאנו סבורים שהשווי שנקבע על

המידע שסופק לנו, הרי שמעריך שווי אחר עשוי היה להגיע להערכת שווי שונה על בסיס אותם 

  הנתונים.  

דיקת נאותות. בנוסף, עבודתנו לא תשמש עבודתנו אינה מהוה בדיקת נאותות ואין להסתמך עליה כב

כתחליף לכל הליך אחר או נוסף שעל מזור לנקוט בקשר עם סוגיות  נוספות הקשורות במטרה 

  שלשמה הוזמנה העבודה.

ידי בית משפט כי חיסונים פיננסים -מוסכם בין חיסונים פיננסים ומזור, כי פרט למקרה בו ייקבע על

פי כל עילה -יננסים בכל אחריות כלפי מזור, מכל מקור שהוא ועלפעלה בזדון, לא תישא חיסונים פ
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פי הצעה זו, ולא תהיה למזור או למי מטעמה -שהיא, לרבות בנזיקין, בכל הקשור לביצוע שירותים על

כל טענה ו/או תביעה כלפי חיסונים פיננסים, לרבות בדרך של הודעת צד שלישי, בכל הקשור, 

ידי חיסונים פיננסים -ם הניתנים בהתקשרות ובשירותים המוענקים עלבמישרין או בעקיפין, לשירותי

  למזור.

בלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריותה של חיסונים פיננסים לפצות את מזור במקרה של נזקים שייגרמו 

ידי בית המשפט בהתאם לאמור -לה כתוצאה ישירה מפעולת חיסונים פיננסים, במידה שייקבע על

  ר הטרחה שישולם לחיסונים פיננסים בגין השרות.לעיל, לא תעלה על שכ

 תיםם ניתבע בהליך משפטי או בהליך אחר לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע השירוא

-מזור לפצות ולשפות את חיסונים פיננסים בגין תביעה כאמור וכמוהמפורטים במכתב זה, מתחייבת 

ש לשלם עבור ייעוץ וייצוג משפטי, חוות דעת שנוציא או שנידרהסבירות הוצאות כל הלשאת בכן 

בקשר לכל תביעה, דרישה או הליכים  ,מומחים, התגוננות מפני הליכים משפטיים, משא ומתן וכיו"ב

בשל חוות דעת זו. להסרת ספק מובהר בזאת כי לא תחול כל חובת שיפוי על חיסונים אחרים 

זדון.  נדגיש, כי אין לנו עניין אישי בחברה פיננסים, אלא אם ייקבע כי פעלנו בקשר לחוות הדעת ב

  ושכר טרחתנו אינו מותנה בתוצאות חוות הדעת.

  

  

  

  בברכה,                  

  בע"מ חדרי עסקאות חיסונים פיננסים

 

 



  

 
  

 

 

        פרטי ההסכםפרטי ההסכםפרטי ההסכםפרטי ההסכם 2222

        כלליכלליכלליכללי 2.12.12.12.1

  חתמה מזור על הסכם השקעה עם המשקיעים.  2012באוגוסט,  08יום בכאמור, 

להלן עקרי ההסכם:
1

 

  .ההשלמהחודשים ממועד  36המימוש של כתבי האופציה הינה תקופת  •

  :מחיר המימוש לכתב אופציה •

ימי המסחר שקדמו למימוש  10-(ב) מחיר המניה הממוצע בבורסה ב-ש"ח; ו 6הנמוך מבין: (א) 

  "). המחיר הממוצע הקובעהמחיר הממוצע הקובעהמחיר הממוצע הקובעהמחיר הממוצע הקובע"להלן: שער ההמרה הקובע) ((בכל מקרה לפי 

"), המחיר הנמוךהמחיר הנמוךהמחיר הנמוךהמחיר הנמוך"להלן: ש"ח ( 4.25-למרות האמור לעיל, אם המחיר הממוצע הקובע יהא נמוך מ

האופציה  ימסכום כתב 50%הבלעדי, לממש רק  םתהא הזכות, לפי שיקול דעתמשקיעים אזי ל

 ים"), ובמקרה כזה המשקיעבמחיר נמוךבמחיר נמוךבמחיר נמוךבמחיר נמוךמימוש חלקי מימוש חלקי מימוש חלקי מימוש חלקי "להלן: לפי המחיר הנמוך ( הםשהוקנה ל

  .2ש"ח 6מימוש של  האופציה במחיר ייתרת כתבלממש את  םרשאי יויה

  :מימוש מנדטורי •

הודעת החברה מיום  30, אזי בתוך ההשלמהככל שהתנאים המקדימים הושלמו בתוך שנה ממועד 

על השלמת התנאים המקדימים כאמור, המשקיעים יחויבו לממש את כתבי האופציה במחיר 

(ב) המחיר הממוצע הקובע בעשרת ימי המסחר הקודמים להשלמת -ש"ח; ו 6הנמוך מבין: (א) 

  (כהגדרתה להלן).  ADRיישום תכנית 

ח, לחברה תהא הזכות לכפות ש" 4.25-למרות האמור לעיל, אם המחיר למניה הקובע יהא נמוך מ

מסכום כתב האופציה שהוקנה להם  50%על המשקיעים מימוש חלקי במחיר נמוך (היינו לממש 

  במחיר הנמוך). 

בנוסף, לחברה תהיה הזכות לחייב את המשקיעים לממש את יתרת כתב האופציה במחיר מימוש 

וצע מימוש חלקי במחיר יום מהודעת החברה, אם התמלאו כל אלה: (א) ב 30ש"ח, תוך  6של 

(ג) המחיר הממוצע הקובע יהיה שווה או -נמוך, (ב) הושגו התנאים המקדימים (כהגדרתם להלן), ו

  ימי עסקים אחרי ביצוע המימוש החלקי במחיר נמוך.  10ש"ח במשך  6-גבוה מ

בכל מקרה של מימוש מנדטורי, סכום ההשקעה של כל משקיע לא יעלה על חלקו בתמורת 

  המימוש.

  :התנאים המקדימים למימוש מנדטורילהלן 

(ב) השלמת יישום  -ידי פרסום התשקיף, כמפורט להלן; ו-(א)  השלמת השחרור מחסימה על

  , כמפורט להלן.ADRתכנית 

                                                
1
  א'.בנספח תרחישים לפירוט נוסף ראה טבלת  
 במקרה שהמחיר הממוצע"עולה, כי:  2012בספטמבר,  2-לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום ה 4.2יש לציין, כי מסעיף  2

דעתה הבלעדי, לקבוע כי כל ניצע יהא זכאי לממש  ש"ח, אזי לחברה תהא הזכות, לפי שיקול 4.25 -הקובע יהא נמוך מ
...". עם זאת, משיחה עם הנהלת החברה עולה כי במקרה זה הזכות למימוש מסך כתבי האופציה שהוקצו לו 50%עד 

   כתבי האופציה הינה בידי המשקיעים בלבד ולא בידי החברה. 
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  :ADRתוכנית  •

את , ליישם ההשלמהמועד  לאחריום  240-החברה תתחייב, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

בגין  American Depository Shares, שתאפשר רישום למסחר של 2דרגה  ADR-ה כניתות

כנית ו"). מיד אחרי יישום תADR כניתכניתכניתכניתוווותתתת"להלן: ( NYSEאו  NASDAQ-מניותיה הרגילות ב

ADRמניות ההשקעה ומניות המימוש, כלל שמומשו כתבי האופציה, יומרו ל ,-ADR על ,

  חשבונה של החברה.

        כמות המניותכמות המניותכמות המניותכמות המניות 2.22.22.22.2

  אשר תונפקנה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה יחושב בהתאם לנוסחה הבאה:כמות המניות 

                                           N � $�,���,���

�
	.���

          )1(  

  

N- 7,053,529, כאשר כמות המניות המירבית הינה כמות המניות;  

S- ימים שקדמו  10(או במימוש מנדטורי  ימים שקדמו למועד המימוש 10-מחיר המניה הממוצע ב

  ).ADRלמועד השלמת תוכני 

        זכויות נוספותזכויות נוספותזכויות נוספותזכויות נוספות 2.32.32.32.3

זכות לייצוג הבנוסף לאמור לעיל, במסגרת ההסכם נקבע כי המשקיעים ייהנו מזכויות נוספות, לרבות 

, זכויות מצרנות זכותה, למכירה הצטרפות זכותה, ADR -זכות בקשר למכירת הה, בדירקטוריון

  .3")זכויות נוספותזכויות נוספותזכויות נוספותזכויות נוספות(להלן: " ועוד רישום בארה"בה

 

                                                
3
  נספח ב'.ראה לפירוט אודות הזכויות הנוספות   
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 מתודולוגיהמתודולוגיהמתודולוגיהמתודולוגיה 3333

        מודל ההערכהמודל ההערכהמודל ההערכהמודל ההערכה 3.13.13.13.1

בהתאם להוראות תקן בוצעה  מועד ההערכההערכת השווי ההוגן של האופציות למשקיעים ל

  באופן הבא: IFRS 13ותקן חשבונאות  IAS 39חשבונאות 

החברה העתידי לתקופה  יתמחיר מנילעם תצפיות יומיות הרצות)  10,000קרלו (-רצנו מודל מונטהה

כמוכן, הרצנו  .)מועד פקיעת כתבי האופציותעד ו מועד ההערכההחל משתחילה שנים (תקופה  3של 

  שנים. 3הרצות) עם תצפיות יומיות את שער הדולר העתידי לתקופה של  10,000(

 ומשקלל ADRבכל הרצה מעריך המודל את שוויה של האופציה במקרה של סיום מוצלח של תוכנית 

באפשרות זאת בוחן המודל את הערך  את שווי האפשרות הזו בשוויה של האופציה במועד ההשלמה.

 , כאשר תוספת המימושADRימים ממועד סיום תוכנית  30של מימוש האופציה במהלך  המרבי

שקדמו  מסחר ימי 10ממוצע על פני המניה המינימום בין מחיר הינה הלצורכי חישוב כמות המניות 

 )iבין (שפער ממוצע רגיל של הכשווי האופציה חושב  .4ש"ח 6לבין   ADRתוכניתלמועד השלמת 

) גובה ii); לבין (1מחיר המניה במועד המימוש כפול כמות המניות אשר חושבה לפי הנוסחה (

  . קרלו נכון לאותו היום-לכל שער הדולר העתידי אשר התקבלו מהרצת מונטהבשקלים  ההשקעה

שקדמו למועד השלמת  מסחר ימי 10פני -ממוצע עלהמניה המחיר ו היהה של מימוש מנדטורי במקר

) מחיר המניה במועד המימוש i( דלקמן:שווי האופציה חושב כ, ש"ח 4.25-היה נמוך מ  ADRתוכנית

בניכוי ; $ (חצי)3,750,000, כאשר גובה ההשקעה הינו )1כפול כמות המניות אשר חושבה לפי הנוסחה (

)ii () :מחצית גובה ההשקעה; ובתוספתiii ( בעלת  ש"ח 6 אופציית הרכש עם תוספת מימוש שלשווי)

המניות אשר חושבה כפול כמות  )ADRת תוכנית ממועד השלמ יום 30משך החיים הנותר עד לחלוף 

   .3,750,000$, כאשר גובה ההשקעה הינו )1לפי הנוסחה (

  מתבססת על הערכות הנהלת החברה. ADRתוכנית  לציין, כי ההסתברות לסיום מוצלח שליש 

        הערכת שווי של זכויות נוספותהערכת שווי של זכויות נוספותהערכת שווי של זכויות נוספותהערכת שווי של זכויות נוספות 3.23.23.23.2

. היות וזכויות נוספות אינן המשקיעים ייהנו מזכויות נוספות ,במסגרת ההסכם נקבע כיכאמור, 

  .0מניבות הכנסות כלכליות הוגנות, הרי שהשווי ההוגן של זכויות נוספות הינו 

                                                
4
  ).1כמות המניות חושב בהתאם לנוסחה (  
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 הנחות העבודההנחות העבודההנחות העבודההנחות העבודה 4444

 לחישובלחישובלחישובלחישובמחיר המניה מחיר המניה מחיר המניה מחיר המניה  4.14.14.14.1

  .מועד ההערכההמניה לחישוב נלקח כמחיר סגירת מניית החברה במחיר 

  :מועד ההערכההטבלה הבאה מציגה את מחיר המניה נכון ל

  

        שער הדולר היציגשער הדולר היציגשער הדולר היציגשער הדולר היציג 4.24.24.24.2

  שער הדולר שנלקח לחישוב הינו השער היציג לפי בנק ישראל נכון למועד ההערכה.

  הטבלה הבאה מציגה את שער הדולר נכון למועד ההערכה:

  

        משך חיי התוכניתמשך חיי התוכניתמשך חיי התוכניתמשך חיי התוכנית 4.34.34.34.3

  .ההשלמה, קרי, שלוש שניםחודשים ממועד  36המימוש של כתבי האופציה הינה תקופת 

שנים ממועד ההשלמה  3 -נלקחו שתי תקופות לחישוב(המודל התומך)  S&Bודל מיש לציין, כי ב

  ממועד ההשלמה (מימוש כפוי).שנים  0.74יום שהינם  270(מימוש מרצון) וכן 

            של מחיר המניהשל מחיר המניהשל מחיר המניהשל מחיר המניה    סטיית התקןסטיית התקןסטיית התקןסטיית התקן 4.44.44.44.4

היות מניית החברה.  ם ההיסטוריים שלעל מנת לשקף את סטיית התקן הצפויה, השתמשנו בנתוני

גבוהה מאודהינה   ADRוההסתברות להצלחת תוכנית
5

סטיית התקן שנלקחה לצורכי חישוב, הינה , 

  שנים. 0.74יום או  270תקופה של של מניית החברה לההיסטורית סטיית התקן 

מועד לשנים נכון  0.74לתקופה של של מניית החברה סטיית התקן  אתהטבלה הבאה מציגה 

  :ההערכה

  

  .46.09%שנים הינה  3סטיית התקן שנלקחה לחישוב לתקופה של 

        סטיית התקן של שער הדולרסטיית התקן של שער הדולרסטיית התקן של שער הדולרסטיית התקן של שער הדולר 4.54.54.54.5

  מועד ההערכה:לשנים נכון  0.74לתקופה של סטיית התקן  אתהטבלה הבאה מציגה 

  

  

                                                
5
 .4.5ראה סעיף   

מחיר מניהמועד ההערכה

27/09/2012₪ 5.734

שער הדולרמועד ההערכה

27/09/2012₪ 3.925

מועד ההערכה
סטיית תקן של 

מניית החברה

27/09/201245.50%

מועד ההערכה
סטיית תקן של 

שער הדולר

27/09/20127.05%
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        הסיכון הסיכון הסיכון הסיכון     שיעור הריבית חסרתשיעור הריבית חסרתשיעור הריבית חסרתשיעור הריבית חסרת 4.64.64.64.6

   ".שחראג''ח ממשלתי מסוג "של ת ותשואהשיעור הריבית חסרת הסיכון נגזר מעקום 

מועד נכון לשנים  0.74לתקופה של השקלית הטבלה הבאה מציגה את שיעור הריבית חסרת הסיכון 

  :ההערכה

  

  .0.34% ושנים הינ 3שנלקח לחישוב לתקופה של  שיעור ריבית חסרת הסיכון

שנים נכון למועד  0.74מציגה את שיעור הריבית חסרת הסיכון הדולרית לתקופה של הטבלה הבאה 

  ההערכה:

  

        ADRהסתברות לסיום מוצלח של תוכנית הסתברות לסיום מוצלח של תוכנית הסתברות לסיום מוצלח של תוכנית הסתברות לסיום מוצלח של תוכנית  4.74.74.74.7

לצרכי לפיכך,  גבוהה מאוד. ADRהסתברות לסיום מוצלח של תוכנית  ,הנהלת החברה מעריכה כי

  .90%בה חישוב הנחנו הסתברות בגו

        מקדם מתאםמקדם מתאםמקדם מתאםמקדם מתאם 4.84.84.84.8

של מניית החברה  שער הדולר לבין מחיר המניה חושב על סמך נתונים היסטורייםמקדם המתאם בין 

   שנים. 0.74ושער הדולר היציג לתקופה של 

  הטבלה הבאה מציגה את מקדם המתאם נכון למועד ההערכה:

  

        הדיווידנדהדיווידנדהדיווידנדהדיווידנדשיעור שיעור שיעור שיעור  4.94.94.94.9

השער בהתאם לתנאי ההסכם, במידה והחברה תחליט על חלוקת דיווידנדים, יותאמו מחירי המניה, 

  . 0%החדש ושער הסגירה הממוצע. לפיכך, שיעור הדיווידנד שנלקח לחישוב הינו 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שיעור הריביתמועד ההערכה

27/09/20122.18%

מועד ההערכה
שיעור הריבית 

הדולרית

27/09/20120.15%

מקדם מתאםמועד ההערכה

27/09/2012-14.71%
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        ממצאים ממצאים ממצאים ממצאים  5555

הינו  95%מת מובהקות של קרלו בר-לאור הנכתב במסמך זה, שווי כתב האופציה לפי מודל מונטה

  ש"ח. 4,618,797 –ש"ח  4,831,807בטווח של 

  :מועד ההערכהנכון להאופציה כתבי הטבלה הבאה מציגה את השווי ההוגן של 

  

        ניתוח רגישותניתוח רגישותניתוח רגישותניתוח רגישות 6666

-ה הטבלה הבאה מציגה את שווי האופציות בהתאם לשינויים בהסתברות לסיום מוצלח של תוכנית

ADR ומועדה:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מועד ההערכה
סך הכל שווי 

כתבי האופציה

27/09/2012₪ 4,725,302

85%85%85%85%90%90%90%90%95%95%95%95%100%100%100%100%

270₪ 5,196,925₪ 4,725,302₪ 4,253,679₪ 3,782,055

360₪ 5,994,625₪ 5,553,116₪ 5,111,608₪ 4,670,099

מועד מימש מועד מימש מועד מימש מועד מימש 

כפויכפויכפויכפוי

שווישווישווישווי
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        נספחיםנספחיםנספחיםנספחים 7777

        טבלת תרחישיםטבלת תרחישיםטבלת תרחישיםטבלת תרחישים    ----נספח א' נספח א' נספח א' נספח א'  7.17.17.17.1

  :ההסכם למימוש כתבי האופציה בהתאם לתנאיהטבלה הבאה מציגה את התרחישים האפשריים 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מחיר המימושתקופת המימושכמות המניותמחיר המימושתקופת המימושכמות המניות

המחיר הממוצע 

בבורסה ב- 10 ימי 

המסחר שקדמו 

למימוש לפי 

השער הקבוע 

(3.997) ושארית 

האופציות ב 6 ₪

6 ש"ח לפי השער 

הקבוע (3.997)

תוך 30 יום ממועד 

ADR השלמת תוכנית

המחיר הממוצע 

בבורסה ב- 10 ימי 

המסחר שקדמו 

למימוש לפי 

השער הקבוע 

(3.997) ושארית 

האופציות ב 6 ₪

תוך 30 יום מהתקיימות 

3 התנאים כמפורט 

בהסכם ובכפוף 

ADR להשלמת תוכנית

6 ש"ח לפי השער 

הקבוע (3.997)

מחיר מניה הממוצע ב-10 ימים רצופים הינו מתחת ל-4.25

טבלת תרחישים אפשריים

החל ממועד הסגירה ועד 

למוקדם מבין השלמת 

תוכנית ADR (מימוש 

מנדטורי) לבין 3 שנים

הנמוך מבין: (א) 6 ש"ח; ו- 

(ב) המחיר הממוצע של 

מניית החברה

בבורסה ב- 10 ימי המסחר 

שקדמו למימוש

מימוש 

אופציונאלי

עד ל-3 שנים ממועד 

הסגירה

סוג המימוש

3.75 מליון דולר 

חלקי מחיר 

המימוש בדולר 

לפי השער 

הקובע (3.997), 

עד כמות 

מקסימאלית של  

7,053,529 מניות
הנמוך מבין: (א) 6 ש"ח; ו- 

(ב) המחיר הממוצע הקובע

בעשרת ימי המסחר 

הקודמים להשלמת יישום 

ADR תכנית

תוך 30 יום ממועד 

ADR השלמת תוכנית

מימוש 

מנדטורי

מחיר המניה הממוצע ב-10 ימים רצופים הינו מעל ל-4.25

7.5 מליון דולר חלקי 

מחיר המימוש בדולר 

לפי השער הקובע 

(3.997), עד כמות 

מקסימאלית של  

7,053,529 מניות
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        זכויות נוספותזכויות נוספותזכויות נוספותזכויות נוספות    ––––' ' ' ' בבבבנספח נספח נספח נספח  7.27.27.27.2

להודעה  חברי דירקטוריון החברה ימנו חבר דירקטוריון אחד בהתאם זכות לייצוג בדירקטוריון:זכות לייצוג בדירקטוריון:זכות לייצוג בדירקטוריון:זכות לייצוג בדירקטוריון: •

למימוש כתבי יום ממועד השלמת העסקה. בכפוף  60בתוך  Oracle ידי -עלשתימסר לחברה 

חברים,  7 -מ לא פחות ובמקרה שבאותה עת דירקטוריון החברה ימנה, האופציה במלואם

תיקבע לבדה  Oracle ידי-הדירקטוריון ימנה חבר דירקטוריון נוסף שפרטיו ימסרו לחברה על

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וללא היוועצות במשקיעים  הדירקטוריון את זהותם של חברי

  .האחרים

 שלמתה אחרי, המשקיעים של הסביר דעתם ולשיקול, היה    ::::ADR    ----זכות בקשר למכירת הזכות בקשר למכירת הזכות בקשר למכירת הזכות בקשר למכירת ה •

 צד ייחשבו מהמשקיעים יותר או חד, אהאופציה כתבי של המנדטורי והמימוש ADR -תכנית ה

מסמך מתאים  SEC -אזי החברה תפעל, תוך תקופה שנקבעה, להגיש ל, קשור של החברה

ידי המשקיעים וכן תפעל -המוחזקים על  ADR -מנת לאפשר את מכירת ה-למסחר על לרישום

 להשארת מסמך רישום זה בתוקף כל עוד אחד או יותר מהמשקיעים ייחשבו צד קשור כאמור.

מנדטורי, אך בכל מקרה  למימוש המקדימים התנאים השלמת מועד עד ה:למכירלמכירלמכירלמכיר הצטרפותהצטרפותהצטרפותהצטרפות זכותזכותזכותזכות •

לצרף את "), למשקיעים תהא זכות התקופה המזכההתקופה המזכההתקופה המזכההתקופה המזכהלא יאוחר משנה ממועד ההשלמה ("

 ,תשקיף פי על או פרטית בהצעה תוצענה אם בין(החברה  ידי-על מניותיהם לכל הצעת מניות

 בין ליחס בהתאם הינה ההצטרפות זכות ).מבנה שינויי או לעובדים הצעות עם בקשר למעט אך

 .עת באותה החברה של והנפרע המונפק להונה המשקיעים של המימוש ומניות ההקצאה מניות

, להשתתף יוכלו המשקיעים, המזכה בתקופה, למכירה הצטרפות לזכות בנוסף: מצרנותמצרנותמצרנותמצרנות זכותזכותזכותזכות •

 בין ליחס בהתאם, החברה של הנפקה בכל, ההשקעה בהסכם שנקבעו לתנאים בכפוף

 כאלה למעט העסקה השלמת לאחר שירכשו מניות כולל (לא עת באותה בחברה אחזקותיהם

 .אותה עת החברה של והנפרע המונפק ההון לבין האופציה) כתבי במימוש שיקבלו

 בבורסה בחברה מניות תעודות המשקפים ADR -בכפוף לרישום ה ::::זכויות רישום בארה"בזכויות רישום בארה"בזכויות רישום בארה"בזכויות רישום בארה"ב •

 המהוות ההשקעה הסכם פי על להם שהוקצו במניות יחד המחזיקים למשקיעים ה"ב,באר

 מעת לדרוש הזכות תהא ")המינימוםהמינימוםהמינימוםהמינימום כמותכמותכמותכמות(" החברה של והנפרע המונפק מההון 20% לפחות

 ADR -מכירת ה לצורך רישום מסמך להגשת תפעל החברה כי, מסוימות למגבלות בכפוף לעת

 כל. ")דרישות הרישוםדרישות הרישוםדרישות הרישוםדרישות הרישום(" ההשקעה הסכם פי על השקעתם בעקבות המשקיעים בידי שמוחזקים

  .המשקיעים על יחולו הרישום דרישות פי -על הרישום הוצאות
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2012בפברואר,  20  

  לכבוד,

   חשב, רביד נטע

  בע"מ רובוטיקהמזור 

  

  שלום רב,

  
  שווי כתבי אופציה שהונפקו למשקיעיםהערכת הנדון: 

        מבואמבואמבואמבוא 1111

        כלליכלליכלליכללי 1.11.11.11.1

" או מזורמזורמזורמזור(להלן: "בע"מ  רובוטיקה) חתמה מזור "עד חתימת ההסכםעד חתימת ההסכםעד חתימת ההסכםעד חתימת ההסכםמומומומו(להלן: " 2012באוגוסט,  08יום ב

  "). המשקיעיםהמשקיעיםהמשקיעיםהמשקיעים") עם קבוצת משקיעים (להלן: "ההסכםההסכםההסכםההסכםעל הסכם השקעה (להלן: "") החברההחברההחברההחברה"

 4.25במסגרת ההסכם התחייבה החברה להקצות למשקיעים, מניות רגילות של החברה לפי מחיר של 

בנוסף, "). מניות ההשקעהמניות ההשקעהמניות ההשקעהמניות ההשקעה"להלן: מיליון דולר ארה"ב ( 7.5בתמורה לסכום כולל של למניה וזאת  ש"ח

מניות רגילות של  תשישקעה, יקבל כל משקיע כתב אופציה לא סחיר, לרכהה מניות תבמועד הקצא

בכמות שלא תעלה על כמות שתחושב לפי  שקעה,השהשקיע במניות החברה בסכום השווה לסכום ה

"), המימושהמימושהמימושהמימוש מניותמניותמניותמניות": להלן( לכל דולר ארה"ב ש"ח 3.997של ההמרה ש"ח למניה לפי שער  4.25מחיר של 

 תמורתתמורתתמורתתמורת"להלן: מיליון דולר ארה"ב ( 7.5ובסך כולל, מכל המשקיעים, מניות בגין מחיר מימוש כולל של 

  ").המימושהמימושהמימושהמימוש

  "). מועד ההשלמהמועד ההשלמהמועד ההשלמהמועד ההשלמההושלמה העסקה (להלן: " 2012לספטמבר,  27-ביום ה

        מטרת העבודהמטרת העבודהמטרת העבודהמטרת העבודה 1.21.21.21.2

") חיסונים פיננסיםחיסונים פיננסיםחיסונים פיננסיםחיסונים פיננסים(להלן: "התבקשה חיסונים פיננסים חדרי עסקאות בע"מ  חתימת ההסכםבעקבות 

 מועדמועדמועדמועד" (להלן: 2012בדצמבר,  31יום להאופציה נכון  השווי ההוגן של כתביעל ידי החברה לשערך את 

  .IFRS 13ותקן חשבונאות  IAS 39וזאת בהתאם להוראות תקן חשבונאות  ")ערכהערכהערכהערכההההההההה

        תמצית ממצאיםתמצית ממצאיםתמצית ממצאיםתמצית ממצאים 1.31.31.31.3

 כתביהוגן של כתב במסמך זה ועל סמך הנחות העבודה השונות, להלן תוצאות חישוב השווי לאור הנ

  :מועד ההערכהנכון ל האופציה

  

מועד ההערכה
סך הכל שווי 

כתבי האופציה

31/12/2012₪ 14,895,370
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        הגבלת אחריותהגבלת אחריותהגבלת אחריותהגבלת אחריות 1.41.41.41.4

עשות בעבודה להמתואר במכתב הנלווה בלבד ואין  ךולצור יועדת לשימוש הנהלת החברהמעבודתנו 

כל שימוש אחר. אין להעביר את חוות דעתנו לצד שלישי כלשהו, או לאזכר את עבודתנו, בלא קבלת 

 החיסונים פיננסים מסכימיחד עם זאת, הסכמתנו מראש ובכתב למעט אם נדרשתם לכך על פי דין. 

ים של החברה במידה ותידרש ע"פ תקנות ניירות ערך מראש לצרוף הערכת השווי לדוחות הכספי

בשום מקרה, בין אם ניתנה הסכמה כאמור ובין אם לאו, לא נישא בשום  בישראל ו/או בארה"ב.

   אחריות כלפי צד שלישי אליו הועברה חוות דעתנו.

לעובדה שתוצאות הערכת השווי ישמשו את החברה לצורך קביעת השווי  תחיסונים פיננסים מודע

   ההוגן של האופציה לצרכים חשבונאיים, בדוחותיה הכספיים של החברה, בהתאם לתקינה הבינ"ל.

נכונות . האחריות למידע, ממזור ו/או ממי מטעמםמידע, הסברים ומצגים  קיבלנו במהלך עבודתנו

  על ספקי מידע זה.  הנהנ"ל בהרות הההמצגים והנתונים, ה

כאמור. לאור זאת, עבודתנו לא  שקיבלנוימות של הנתונים בדיקה ו/או אלא תכלול מסגרת עבודתנו 

עם זאת, נבצע אלינו.  שהועברוחשב ולא תהווה אישור לנכונותם, שלמותם או דיוקם של הנתונים ית

על פי שיקול דעתנו בדיקות שונות  לבדיקת סבירות הנתונים והתחזיות. בדיקות אלו יכללו, בין 

  פיננסי אחר.היתר, ניתוח דוחות כספיים ומידע 

הכישורים והניסיון הנדרשים לצורך ביצוע הערכת השווי נשוא העבודה, יש את לחיסונים פיננסים 

בחברות הקבוצה כמשמעות מונח זה בהתאם לתקני האי  הבלתי תלוי הכמו כן, חיסונים פיננסים הינ

  בארה"ב. PCAOB-של הבישראל ותלות 

לכל הפסד, נזק, עלות או הוצאה אשר יגרמו בכל אופן בשום מקרה לא נהיה אחראים מובהר בזאת כי 

 הדאו מניעת מידע מצי ואינו מלא ודרך ממעשי הונאה, מצג שווא, הטעיה, מסירת מידע שאינו נכון

   ., בכפוף לאמור לעילעל מידע כאמור אחרת התבססותשל מזור ו/או מי מטעמה, או כל 

ות על הנחות סבירות ליום התחזית. הנחות כלל, תחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים ומתבססכ

ל כן תחזיות אשר נערכו לימי ההערכה עשויות עפני תקופת התחזית, ו-אלו עשויות להשתנות על

להיבדל מהתוצאות הפיננסיות בפועל ו/או מהערכות שתעשנה במועד מאוחר יותר. לפיכך, לא ניתן 

 דוחות כספיים מבוקרים וכד'. להתייחס לתחזיות שנערכו ברמת הביטחון המיוחסת לנתוני

להיות מדע מדויק ומסקנותיהן תלויות במקרים רבים בשיקול הדעת  תיימרותמ הערכות כלכליות אינן

ווח טהסובייקטיבי של מעריך השווי. לפיכך, אין שווי הוגן יחיד בלתי מעורער, ובדרך כלל אנו קובעים 

ווי ספציפי, יקבע הנתון ע"פ ערך המיצג לשווי ההוגן. היה ולמטרת ההערכה נדרש להציג ש סביר

ידינו הנו סביר בהתבסס על -לדעתנו את השווי הסביר. למרות שאנו סבורים שהשווי שנקבע על

המידע שסופק לנו, הרי שמעריך שווי אחר עשוי היה להגיע להערכת שווי שונה על בסיס אותם 

  הנתונים.  

ליה כבדיקת נאותות. בנוסף, עבודתנו לא תשמש עבודתנו אינה מהוה בדיקת נאותות ואין להסתמך ע

כתחליף לכל הליך אחר או נוסף שעל מזור לנקוט בקשר עם סוגיות  נוספות הקשורות במטרה 

  שלשמה הוזמנה העבודה.

ידי בית משפט כי חיסונים פיננסים -מוסכם בין חיסונים פיננסים ומזור, כי פרט למקרה בו ייקבע על

פי כל עילה -פעלה בזדון, לא תישא חיסונים פיננסים בכל אחריות כלפי מזור, מכל מקור שהוא ועל
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למי מטעמה פי הצעה זו, ולא תהיה למזור או -שהיא, לרבות בנזיקין, בכל הקשור לביצוע שירותים על

כל טענה ו/או תביעה כלפי חיסונים פיננסים, לרבות בדרך של הודעת צד שלישי, בכל הקשור, 

ידי חיסונים פיננסים -במישרין או בעקיפין, לשירותים הניתנים בהתקשרות ובשירותים המוענקים על

  למזור.

של נזקים שייגרמו  בלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריותה של חיסונים פיננסים לפצות את מזור במקרה

ידי בית המשפט בהתאם לאמור -לה כתוצאה ישירה מפעולת חיסונים פיננסים, במידה שייקבע על

  לעיל, לא תעלה על שכר הטרחה שישולם לחיסונים פיננסים בגין השרות.

 תיםם ניתבע בהליך משפטי או בהליך אחר לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע השירוא

-מזור לפצות ולשפות את חיסונים פיננסים בגין תביעה כאמור וכמומכתב זה, מתחייבת המפורטים ב

שנוציא או שנידרש לשלם עבור ייעוץ וייצוג משפטי, חוות דעת הסבירות הוצאות כל הלשאת בכן 

בקשר לכל תביעה, דרישה או הליכים  ,מומחים, התגוננות מפני הליכים משפטיים, משא ומתן וכיו"ב

חוות דעת זו. להסרת ספק מובהר בזאת כי לא תחול כל חובת שיפוי על חיסונים  בשלאחרים 

פיננסים, אלא אם ייקבע כי פעלנו בקשר לחוות הדעת בזדון.  נדגיש, כי אין לנו עניין אישי בחברה 

  ושכר טרחתנו אינו מותנה בתוצאות חוות הדעת.

  

  

  

  בברכה,                  

  בע"מ חדרי עסקאות חיסונים פיננסים

 

 



  

 
  

 

 

        פרטי ההסכםפרטי ההסכםפרטי ההסכםפרטי ההסכם 2222

        כלליכלליכלליכללי 2.12.12.12.1

  חתמה מזור על הסכם השקעה עם המשקיעים.  2012באוגוסט,  08יום בכאמור, 

1להלן עקרי ההסכם:
 

  .ההשלמהחודשים ממועד  36המימוש של כתבי האופציה הינה תקופת  •

  :המימוש לכתב אופציהמחיר  •

ימי המסחר שקדמו למימוש  10-(ב) מחיר המניה הממוצע בבורסה ב-ש"ח; ו 6הנמוך מבין: (א) 

  "). המחיר הממוצע הקובעהמחיר הממוצע הקובעהמחיר הממוצע הקובעהמחיר הממוצע הקובע"להלן: (בכל מקרה לפי שער ההמרה הקובע) (

"), המחיר הנמוךהמחיר הנמוךהמחיר הנמוךהמחיר הנמוך"להלן: ש"ח ( 4.25-למרות האמור לעיל, אם המחיר הממוצע הקובע יהא נמוך מ

האופציה  ימסכום כתב 50%הבלעדי, לממש רק  םתהא הזכות, לפי שיקול דעתמשקיעים אזי ל

 ים"), ובמקרה כזה המשקיעמימוש חלקי במחיר נמוךמימוש חלקי במחיר נמוךמימוש חלקי במחיר נמוךמימוש חלקי במחיר נמוך"להלן: לפי המחיר הנמוך ( הםשהוקנה ל

ש"ח 6מימוש של  האופציה במחיר ייתרת כתבלממש את  םרשאי יויה
2
.  

  :מימוש מנדטורי •

הודעת החברה מיום  30, אזי בתוך ההשלמהככל שהתנאים המקדימים הושלמו בתוך שנה ממועד 

על השלמת התנאים המקדימים כאמור, המשקיעים יחויבו לממש את כתבי האופציה במחיר 

(ב) המחיר הממוצע הקובע בעשרת ימי המסחר הקודמים להשלמת -ש"ח; ו 6הנמוך מבין: (א) 

  תה להלן). (כהגדר ADRיישום תכנית 

ש"ח, לחברה תהא הזכות לכפות  4.25-למרות האמור לעיל, אם המחיר למניה הקובע יהא נמוך מ

מסכום כתב האופציה שהוקנה להם  50%על המשקיעים מימוש חלקי במחיר נמוך (היינו לממש 

  במחיר הנמוך). 

חיר מימוש בנוסף, לחברה תהיה הזכות לחייב את המשקיעים לממש את יתרת כתב האופציה במ

יום מהודעת החברה, אם התמלאו כל אלה: (א) בוצע מימוש חלקי במחיר  30ש"ח, תוך  6של 

(ג) המחיר הממוצע הקובע יהיה שווה או -נמוך, (ב) הושגו התנאים המקדימים (כהגדרתם להלן), ו

  ימי עסקים אחרי ביצוע המימוש החלקי במחיר נמוך.  10ש"ח במשך  6-גבוה מ

מימוש מנדטורי, סכום ההשקעה של כל משקיע לא יעלה על חלקו בתמורת בכל מקרה של 

  המימוש.

  :התנאים המקדימים למימוש מנדטורילהלן 

(ב) השלמת יישום  -ידי פרסום התשקיף, כמפורט להלן; ו-(א)  השלמת השחרור מחסימה על

  , כמפורט להלן.ADRתכנית 

  

                                                
1
  בנספח א'.תרחישים לפירוט נוסף ראה טבלת  
2

 במקרה שהמחיר הממוצע"עולה, כי:  2012בספטמבר,  2-לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום ה 4.2יש לציין, כי מסעיף  
זכאי לממש דעתה הבלעדי, לקבוע כי כל ניצע יהא  ש"ח, אזי לחברה תהא הזכות, לפי שיקול 4.25 -הקובע יהא נמוך מ

...". עם זאת, משיחה עם הנהלת החברה עולה כי במקרה זה הזכות למימוש מסך כתבי האופציה שהוקצו לו 50%עד 
  כתבי האופציה הינה בידי המשקיעים בלבד ולא בידי החברה. 
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  :ADRתוכנית  •

את , ליישם ההשלמהמועד  לאחריום  240-חר מהחברה תתחייב, בהקדם האפשרי ולא יאו

בגין  American Depository Shares, שתאפשר רישום למסחר של 2דרגה  ADR-ה כניתות

כנית ו"). מיד אחרי יישום תADR כניתכניתכניתכניתוווותתתת"להלן: ( NYSEאו  NASDAQ-מניותיה הרגילות ב

ADR ל, מניות ההשקעה ומניות המימוש, כלל שמומשו כתבי האופציה, יומרו-ADR על ,

  חשבונה של החברה.

        כמות המניותכמות המניותכמות המניותכמות המניות 2.22.22.22.2

  כמות המניות אשר תונפקנה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה יחושב בהתאם לנוסחה הבאה:

                                           N � $�,���,���

�
	.���

          )1(  

  

N- 7,053,529, כאשר כמות המניות המירבית הינה כמות המניות;  

S- ימים שקדמו  10(או במימוש מנדטורי  ימים שקדמו למועד המימוש 10-המניה הממוצע ב מחיר

  ).ADRלמועד השלמת תוכני 

        זכויות נוספותזכויות נוספותזכויות נוספותזכויות נוספות 2.32.32.32.3

זכות לייצוג הבנוסף לאמור לעיל, במסגרת ההסכם נקבע כי המשקיעים ייהנו מזכויות נוספות, לרבות 

, זכויות מצרנות זכותה, למכירה הצטרפות זכותה, ADR -זכות בקשר למכירת הה, בדירקטוריון

")זכויות נוספותזכויות נוספותזכויות נוספותזכויות נוספות(להלן: " רישום בארה"ב ועודה
3
.  

 

                                                
3
  נספח ב'.ראה לפירוט אודות הזכויות הנוספות   
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 מתודולוגיהמתודולוגיהמתודולוגיהמתודולוגיה 3333

        מודל ההערכהמודל ההערכהמודל ההערכהמודל ההערכה 3.13.13.13.1

בוצעה בהתאם להוראות תקן  מועד ההערכההערכת השווי ההוגן של האופציות למשקיעים ל

  באופן הבא: IFRS 13ותקן חשבונאות  IAS 39חשבונאות 

החברה העתידי לתקופה  יתמחיר מנילעם תצפיות יומיות הרצות)  10,000קרלו (-רצנו מודל מונטהה

עד ו מועד ההערכההחל משתחילה (תקופה  המקבילה אל משך החיים המכסימלי של כתבי האופציה

הרצות) עם תצפיות יומיות את שער הדולר  10,000כן, הרצנו ( כמו .)המועד פקיעת כתבי האופצי

  תקופה.אותה הי להעתיד

ומשקלל  ADRבכל הרצה מעריך המודל את שוויה של האופציה במקרה של סיום מוצלח של תוכנית 

באפשרות זאת בוחן המודל את הערך  את שווי האפשרות הזו בשוויה של האופציה במועד ההשלמה.

 המימוש, כאשר תוספת ADRימים ממועד סיום תוכנית  30של מימוש האופציה במהלך  המרבי

שקדמו  מסחר ימי 10ממוצע על פני המניה המינימום בין מחיר הינה הלצורכי חישוב כמות המניות 

ש"ח 6לבין   ADRתוכניתלמועד השלמת 
4
 )iבין (שפער ממוצע רגיל של הכשווי האופציה חושב  .

ה ) גובii); לבין (1מחיר המניה במועד המימוש כפול כמות המניות אשר חושבה לפי הנוסחה (

  . קרלו נכון לאותו היום-לכל שער הדולר העתידי אשר התקבלו מהרצת מונטהבשקלים  ההשקעה

שקדמו למועד השלמת  מסחר ימי 10פני -ממוצע עלהמניה המחיר ו היהבמקרה של מימוש מנדטורי 

) מחיר המניה במועד המימוש i( דלקמן:שווי האופציה חושב כ, ש"ח 4.25-היה נמוך מ  ADRתוכנית

בניכוי ; $ (חצי)3,750,000, כאשר גובה ההשקעה הינו )1כמות המניות אשר חושבה לפי הנוסחה ( כפול

)ii () :מחצית גובה ההשקעה; ובתוספתiii ( בעלת  ש"ח 6 אופציית הרכש עם תוספת מימוש שלשווי)

המניות אשר חושבה כפול כמות  )ADRת תוכנית ממועד השלמ יום 30משך החיים הנותר עד לחלוף 

   .3,750,000$, כאשר גובה ההשקעה הינו )1לפי הנוסחה (

  מתבססת על הערכות הנהלת החברה. ADRלציין, כי ההסתברות לסיום מוצלח של תוכנית יש 

        הערכת שווי של זכויות נוספותהערכת שווי של זכויות נוספותהערכת שווי של זכויות נוספותהערכת שווי של זכויות נוספות 3.23.23.23.2

. היות וזכויות נוספות אינן המשקיעים ייהנו מזכויות נוספות ,במסגרת ההסכם נקבע כיכאמור, 

  .0כלכליות הוגנות, הרי שהשווי ההוגן של זכויות נוספות הינו מניבות הכנסות 

                                                
4
  ).1כמות המניות חושב בהתאם לנוסחה (  
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 הנחות העבודההנחות העבודההנחות העבודההנחות העבודה 4444

 מחיר המניה לחישובמחיר המניה לחישובמחיר המניה לחישובמחיר המניה לחישוב 4.14.14.14.1

  .מועד ההערכההמניה לחישוב נלקח כמחיר סגירת מניית החברה במחיר 

  :מועד ההערכההטבלה הבאה מציגה את מחיר המניה נכון ל

  

 שער הדולר היציגשער הדולר היציגשער הדולר היציגשער הדולר היציג 4.24.24.24.2

  לפי בנק ישראל נכון למועד ההערכה. שער הדולר שנלקח לחישוב הינו השער היציג

  :מועד ההערכהנכון ל שער הדולרהטבלה הבאה מציגה את 

  

        משך חיי התוכניתמשך חיי התוכניתמשך חיי התוכניתמשך חיי התוכנית 4.34.34.34.3

משך חיי האופציות שנלקח לחישוב הינו התקופה שבין מועד ההערכה לחלוף שלוש שנים ממועד 

  שנים. 2.74ההשלמה, קרי 

 ההערכהשנים ממועד  2.74 -נלקחו שתי תקופות לחישוב(המודל התומך)  S&Bודל מיש לציין, כי ב

  (מימוש כפוי). ההערכהממועד שנים  0.48שהינם  ממועד ההשלמה יום 270(מימוש מרצון) וכן 

            של מחיר המניהשל מחיר המניהשל מחיר המניהשל מחיר המניה    סטיית התקןסטיית התקןסטיית התקןסטיית התקן 4.44.44.44.4

היות מניית החברה.  ם ההיסטוריים שלעל מנת לשקף את סטיית התקן הצפויה, השתמשנו בנתוני

סטיית התקן שנלקחה לצורכי חישוב, הינה , 5גבוהה מאודהינה   ADRוכניתוההסתברות להצלחת ת

  שנים. 0.48תקופה של של מניית החברה לההיסטורית סטיית התקן 

מועד לשנים נכון  0.48לתקופה של של מניית החברה סטיית התקן  אתהטבלה הבאה מציגה 

  :ההערכה

  

  .45.27%שנים הינה  2.74סטיית התקן שנלקחה לחישוב לתקופה של 

  

  

        סטיית התקן של שער הדולרסטיית התקן של שער הדולרסטיית התקן של שער הדולרסטיית התקן של שער הדולר 4.54.54.54.5

  מועד ההערכה:לשנים נכון  0.48לתקופה של של הדולר סטיית התקן  אתהטבלה הבאה מציגה 

                                                
5
 .4.7ראה סעיף   

מחיר מניהמועד ההערכה

31/12/2012₪ 8.385

שער הדולרמועד ההערכה

31/12/2012₪ 3.733

מועד ההערכה
סטיית תקן של 

מניית החברה

31/12/201244.26%
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        שיעור הריבית חסרת הסיכון שיעור הריבית חסרת הסיכון שיעור הריבית חסרת הסיכון שיעור הריבית חסרת הסיכון  4.64.64.64.6

   ".שחראג''ח ממשלתי מסוג "של ת ותשואהשיעור הריבית חסרת הסיכון נגזר מעקום 

מועד נכון לשנים  0.48לתקופה של השקלית הטבלה הבאה מציגה את שיעור הריבית חסרת הסיכון 

  :ההערכה

  

  .2.06% ושנים הינ 2.74שנלקח לחישוב לתקופה של  שיעור ריבית חסרת הסיכון

שנים נכון למועד  0.48הטבלה הבאה מציגה את שיעור הריבית חסרת הסיכון הדולרית לתקופה של 

  :6ההערכה

  

        ADRהסתברות לסיום מוצלח של תוכנית הסתברות לסיום מוצלח של תוכנית הסתברות לסיום מוצלח של תוכנית הסתברות לסיום מוצלח של תוכנית  4.74.74.74.7

לצרכי לפיכך,  גבוהה מאוד. ADRהסתברות לסיום מוצלח של תוכנית  ,הנהלת החברה מעריכה כי

  .90%בה חישוב הנחנו הסתברות בגו

        מקדם מתאםמקדם מתאםמקדם מתאםמקדם מתאם 4.84.84.84.8

של מניית החברה  מקדם המתאם בין שער הדולר לבין מחיר המניה חושב על סמך נתונים היסטוריים

   שנים. 0.48ושער הדולר היציג לתקופה של 

  הטבלה הבאה מציגה את מקדם המתאם נכון למועד ההערכה:

  

        הדיווידנדהדיווידנדהדיווידנדהדיווידנדשיעור שיעור שיעור שיעור  4.94.94.94.9

בהתאם לתנאי ההסכם, במידה והחברה תחליט על חלוקת דיווידנדים, יותאמו מחירי המניה, השער 

  . 0%החדש ושער הסגירה הממוצע. לפיכך, שיעור הדיווידנד שנלקח לחישוב הינו 

  

                                                
6
  .www.treasury.govמקור:   
  

מועד ההערכה
סטיית תקן של 

שער הדולר

31/12/20127.56%

מועד ההערכה
שיעור הריבית 

השקלית

31/12/20121.71%

מועד ההערכה
שיעור הריבית 

הדולרית

31/12/20120.11%

מקדם מתאםמועד ההערכה

31/12/2012-13.99%
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        ממצאים ממצאים ממצאים ממצאים  5555

הינו  95%מת מובהקות של קרלו בר-לאור הנכתב במסמך זה, שווי כתב האופציה לפי מודל מונטה

  ש"ח. 14,666,615 –ש"ח  15,124,125בטווח של 

  :מועד ההערכהנכון להאופציה כתבי הטבלה הבאה מציגה את השווי ההוגן של 

  

        ניתוח רגישותניתוח רגישותניתוח רגישותניתוח רגישות 6666

-ה הטבלה הבאה מציגה את שווי האופציות בהתאם לשינויים בהסתברות לסיום מוצלח של תוכנית

ADR ועדהומ:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מועד ההערכה
סך הכל שווי 

כתבי האופציה

31/12/2012₪ 14,895,370

85%85%85%85%90%90%90%90%95%95%95%95%100%100%100%100%

270₪ 15,116,039₪ 14,895,370₪ 14,674,701₪ 14,454,032

360₪ 15,364,290₪ 15,165,413₪ 14,966,537₪ 14,767,661

מועד מימוש מועד מימוש מועד מימוש מועד מימוש 

כפויכפויכפויכפוי

שווישווישווישווי
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        נספחיםנספחיםנספחיםנספחים 7777

        טבלת תרחישיםטבלת תרחישיםטבלת תרחישיםטבלת תרחישים    ----נספח א' נספח א' נספח א' נספח א'  7.17.17.17.1

  :ההסכם למימוש כתבי האופציה בהתאם לתנאיהטבלה הבאה מציגה את התרחישים האפשריים 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מחיר המימושתקופת המימושכמות המניותמחיר המימושתקופת המימושכמות המניות

המחיר הממוצע 

בבורסה ב- 10 ימי 

המסחר שקדמו 

למימוש לפי 

השער הקבוע 

(3.997) ושארית 

האופציות ב 6 ₪

6 ש"ח לפי השער 

הקבוע (3.997)

תוך 30 יום ממועד 

ADR השלמת תוכנית

המחיר הממוצע 

בבורסה ב- 10 ימי 

המסחר שקדמו 

למימוש לפי 

השער הקבוע 

(3.997) ושארית 

האופציות ב 6 ₪

תוך 30 יום מהתקיימות 

3 התנאים כמפורט 

בהסכם ובכפוף 

ADR להשלמת תוכנית

6 ש"ח לפי השער 

הקבוע (3.997)

מחיר מניה הממוצע ב-10 ימים רצופים הינו מתחת ל-4.25

טבלת תרחישים אפשריים

החל ממועד הסגירה ועד 

למוקדם מבין השלמת 

תוכנית ADR (מימוש 

מנדטורי) לבין 3 שנים

הנמוך מבין: (א) 6 ש"ח; ו- 

(ב) המחיר הממוצע של 

מניית החברה

בבורסה ב- 10 ימי המסחר 

שקדמו למימוש

מימוש 

אופציונאלי

עד ל-3 שנים ממועד 

הסגירה

סוג המימוש

3.75 מליון דולר 

חלקי מחיר 

המימוש בדולר 

לפי השער 

הקובע (3.997), 

עד כמות 

מקסימאלית של  

7,053,529 מניות
הנמוך מבין: (א) 6 ש"ח; ו- 

(ב) המחיר הממוצע הקובע

בעשרת ימי המסחר 

הקודמים להשלמת יישום 

ADR תכנית

תוך 30 יום ממועד 

ADR השלמת תוכנית

מימוש 

מנדטורי

מחיר המניה הממוצע ב-10 ימים רצופים הינו מעל ל-4.25

7.5 מליון דולר חלקי 

מחיר המימוש בדולר 

לפי השער הקובע 

(3.997), עד כמות 

מקסימאלית של  

7,053,529 מניות
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        זכויות נוספותזכויות נוספותזכויות נוספותזכויות נוספות    ––––' ' ' ' בבבבנספח נספח נספח נספח  7.27.27.27.2

להודעה  חברי דירקטוריון החברה ימנו חבר דירקטוריון אחד בהתאם זכות לייצוג בדירקטוריון:זכות לייצוג בדירקטוריון:זכות לייצוג בדירקטוריון:זכות לייצוג בדירקטוריון: •

למימוש כתבי יום ממועד השלמת העסקה. בכפוף  60בתוך  Oracle ידי -עלשתימסר לחברה 

חברים,  7 -מ ובמקרה שבאותה עת דירקטוריון החברה ימנה לא פחות, האופציה במלואם

תיקבע לבדה  Oracle ידי-הדירקטוריון ימנה חבר דירקטוריון נוסף שפרטיו ימסרו לחברה על

עדי, וללא היוועצות במשקיעים בהתאם לשיקול דעתה הבל הדירקטוריון את זהותם של חברי

  .האחרים

 השלמת אחרי, המשקיעים של הסביר דעתם ולשיקול, היה    ::::ADR    ----זכות בקשר למכירת הזכות בקשר למכירת הזכות בקשר למכירת הזכות בקשר למכירת ה •

 צד ייחשבו מהמשקיעים יותר או חד, אהאופציה כתבי של המנדטורי והמימוש ADR -תכנית ה

מסמך מתאים  SEC -אזי החברה תפעל, תוך תקופה שנקבעה, להגיש ל, קשור של החברה

ידי המשקיעים וכן תפעל -המוחזקים על  ADR -מנת לאפשר את מכירת ה-למסחר על לרישום

 להשארת מסמך רישום זה בתוקף כל עוד אחד או יותר מהמשקיעים ייחשבו צד קשור כאמור.

מנדטורי, אך בכל מקרה  למימוש המקדימים התנאים השלמת מועד עד: למכירה הצטרפות זכות •

"), למשקיעים תהא זכות לצרף את התקופה המזכההתקופה המזכההתקופה המזכההתקופה המזכהשנה ממועד ההשלמה ("לא יאוחר מ

 ,תשקיף פי על או פרטית בהצעה תוצענה אם בין(החברה  ידי-על מניותיהם לכל הצעת מניות

 בין ליחס בהתאם הינה ההצטרפות זכות ).מבנה שינויי או לעובדים הצעות עם בקשר למעט אך

 .עת באותה החברה של והנפרע המונפק להונה המשקיעים של המימוש ומניות ההקצאה מניות

, להשתתף יוכלו המשקיעים, המזכה בתקופה, למכירה הצטרפות לזכות בנוסף: מצרנות זכות •

 בין ליחס בהתאם, החברה של הנפקה בכל, ההשקעה בהסכם שנקבעו לתנאים בכפוף

 כאלה למעט העסקה השלמת לאחר שירכשו מניות כולל (לא עת באותה בחברה אחזקותיהם

 .אותה עת החברה של והנפרע המונפק ההון לבין האופציה) כתבי במימוש שיקבלו

 בבורסה בחברה מניות תעודות המשקפים ADR -בכפוף לרישום ה: זכויות רישום בארה"ב •

 המהוות ההשקעה הסכם פי על להם שהוקצו במניות יחד המחזיקים למשקיעים ה"ב,באר

 מעת לדרוש הזכות תהא ")המינימוםהמינימוםהמינימוםהמינימום כמותכמותכמותכמות(" החברה של והנפרע המונפק מההון 20% לפחות

 ADR -מכירת ה לצורך רישום מסמך להגשת תפעל החברה כי, מסוימות למגבלות בכפוף לעת

 כל. ")דרישות הרישוםדרישות הרישוםדרישות הרישוםדרישות הרישום(" ההשקעה הסכם פי על השקעתם בעקבות המשקיעים בידי שמוחזקים

  .המשקיעים על יחולו הרישום דרישות פי -על הרישום הוצאות
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  פרטים נוספים על התאגיד - 4פרק 

  

  

  

  מזור רובוטיקה בע"מ  שם החברה:

  

  51-300904-3  מס' החברה ברשם החברות:

  

  30889, א.ת. דרומי קיסריה 7רחוב האשל   כתובת:

  

  04-6187101  טלפון:

  

  04-6187111  פקסימיליה:

  

 Sharon.Levita@mazorRobotics.com  דואר אלקטרוני:

 

  2012בדצמבר,  31  :הכספיהדוח על המצב  תאריך

  

  2013במרץ,  19  תאריך הדוח:
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   )דולר ארה"ב(אלפי  של החברה על הרווח הכוללתמצית דוחות   :א10תקנה 

  

 2012סך הכל   רבעון רביעי רבעון שלישי  רבעון שני רבעון ראשון  

  12,175  2,716  4,109  2,907  2,443  הכנסות 

  2,893  735  818  739  601  עלות המכירות 

  9,282  1,981  3,291  2,168  1,842  וח (הפסד) גולמירו

  2,760  771  727  663  599  הוצאות מחקר ופיתוח 

  8,887  2,400  2,353  2,224  1,910  הוצאות מכירה ושיווק 

  1,845  562  384  453  446  הוצאות הנהלה וכלליות

  )4,210(  )1,752(  )173(  )1,172(  )1,113(  הפסד מפעולות רגילות 

  )2,831(  )2,662(  )84(  53  )138(  ון, נטוהוצאות מימ

  )7,041(  )4,414(  )257(  )1,119(  )1,251(  הפסד לפני מיסים על מס ההכנסה

  23  43  )24(  2  2  מיסים על הכנסה

  )7,064(  )4,457(  )233(  )1,121(  )1,253(  הפסד לתקופה/שנה

  

   ערך -שימוש בתמורת ניירות   :ג10תקנה 

תשקיף מדף  פי- על, 22.10.2009 מה החברה ביוםבעקבות דוח הצעת המדף שפרס

דוח הצעת (" 16.10.2009שתוקן ביום , כפי 26.8.2009ביום  החברה המשפרס

החברה (ברוטו).  ש"חאלפי  47,900התקבל בחברה סכום כולל של  ")המדף

יתרת המזומנים  .השוטפת פעילותהמימון להנ"ל בחלק מן הסכומים השתמשה 

   .בנקאיים ובתיקי השקעה מנוהלים תבפיקדונו ות החברה,התאם למדיניב, הופקדו

  

בדוח הצעת המדף ציינה החברה כי תמורת ההנפקה תשמש את החברה בהתאם 

 הוצאות השיווק והמכירות של החברה הסתכמולצרכיה, כפי שיהיו מעת לעת. 

 הסתכמוהוצאות הפיתוח של החברה ו דולר ארה"באלפי  8,887 בסך של 2012 בשנת

  דולר ארה"באלפי  2,760בסך של  2012 בשנת

  

-של החברה בתאריך הדוח על המצב הכספי בכל אחת מחברותרשימת השקעות   :11תקנה 

  :הבת והחברות הקשורות שלה

  

 סוג המניה  שם החברה
  וע.נ. 

הון מונפק 
ונפרע 
(מספר 

 המניות) 

ע.נ. 
המוחזק 
על ידי 
החברה 
(דולר 

  ארה"ב)

ערך בדוח 
הכספי 
הנפרד 

של 
ה החבר

(לתאריך 
הדוח על 

המצב 
  הכספי)

%  
בהון 

ובזכויות 
 ההצבעה

%   
בסמכות 
למנות 

  דירקטורים

יתרת 
אגרות חוב 
והלוואות 
בדוח על 
המצב 
הכספי 
ועיקר 

  תנאיהן*
  

Mazor Robotics 
Inc.  

")מזור ארה"ב("  

מניה 
  ה רגיל
 0.1בת 

דולר 
  ארה"ב

100  10  4,728  100  100  6,806  

ברה מעמידה אשראי לזמן ארוך לחברת הבת. במהלך העסקים הרגיל, הח  *
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וטרם נקבע לו מועד  3% בגובה , שנתית שוקנושא ריבית צמוד דולר והאשראי 

 פרעון.

בדצמבר  31( דולר ארה"באלפי  6,806 -  2012בדצמבר  31יתרת האשראי ליום   *

  ).דולר ארה"באלפי  3,430 - 2011

 

   שנת הדיווחרות קשורות בשינויים בהשקעות בחברות בנות ובחב   :12תקנה 

דולר אלפי  3,430של פרט לגידול ביתרת האשראי לחברת הבת בארה"ב מסך 

 ליום דולר ארה"באלפי  6,806 של בסךאשראי ליתרת  ,31.12.2011ליום  ארה"ב

   .בתקופת הדוח לא היו השקעות בחברות בנות וחברות קשורות ,31.12.2012

  

דולר (אלפי  בשנת הדיווחקשורות והכנסות התאגיד מהן הכנסות של חברות בנות ו   :13תקנה 

    )ארה"ב

  

רווח   שם החברה
  (הפסד)

  

רווח כולל 
  אחר

  ריבית*  דיבידנד ודמי ניהול
  

עד תאריך 
הדוח על 

המצב 
  הכספי

  לאחר
תאריך 

הדוח על 
המצב 
  הכספי

עבור שנת 
  הדיווח 

לאחר 
שנת 
  הדיווח

  -  113  -  -  150  150  מזור ארה"ב
  

 מסחר בבורסה  : 20תקנה 

  בשנת הדיווח נרשמו למסחר בבורסה ניירות הערך הבאים של החברה:

  

כמות שנרשמה   סוג נייר הערך  תאריך
  למסחר

  הערות

מניות רגילות   6.5.2012
ע.נ.  0.01בנות 
  כ"א

כתוצאה   3,850
ממימוש כתבי 
אופציות לא 

רשומות 
  )8/07למסחר (

מניות רגילות   27.9.2012
ע.נ.  0.01בנות 
  כ"א

  הקצאה פרטית  7,053,529

מניות רגילות   6.2.2013
ע.נ.  0.01בנות 
   כ"א

כתוצאה   9,062
ממימוש 

אופציות לא 
רשומות 

  )7/09למסחר (
  

למיטב ידיעת החברה, לא חלה הפסקת מסחר בבורסה בניירות הערך של החברה, 

  .למעט הפסקות מסחר קצובות עקב פרסום דוחות כספיים ו/או דיווחים מיידיים
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   נושאי משרה בכירהבעלי עניין ולתשלומים ל  : 21ה תקנ

ו בשנת הדיווח, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח, לכל אחד מבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין התגמולים שניתנלהלן פירוט 

   ):אלפי דולר ארה"ב) (2(א)(21-) ו1(א)(21נושאי המשרה הבכירה בחברה ובחברות בשליטתה כאמור בתקנות 

  

  סכומי התגמול יובאו במונחי עלות לתאגיד.  *
  .יאליות והוצאות בגין רכב חברהכולל הוצאות סוצ –אחר   **

., שווי האופציות חושב בהתאם לשווי ההוגן ביום ההענקהכולל הוצאות בעבור אופציות שהוענקו גם בשנים קודמות לשנת הדיווח -תשלום מבוסס מניות   ***

                                                 
  , שב לארץ בתפקיד מנכ"ל החברה.  2013מינואר  . החלברת הבת בארה"בעל ידי חועסק ה, מר אורי הדומי, מנכ"ל החברה, 2013ועד ינואר  2010אוגוסט החל מ   1
  מר כריס סלס מועסק על ידי חברת הבת בארה"ב.    2
  טיס מועסק על ידי חברת הבת בארה"ב. מר כריסטופר פרנ    3

    תגמולים* אחרים  תגמולים* בעבור שירותים  פרטי מקבל התקבולים

  תפקיד  שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
  התאגיד

(%)  

  מענק  שכר
תשלום 
מבוסס 
  מניות***

דמי 
  ניהול

  ריבית  אחר**  עמלה דמי ייעוץ
דמי 
 שכירות

  סה"כ  אחר**

אורי 
 1הדומי

 405,735        272,240       34,088  80,000  150,000 0.78 מלאה מנכ"ל

כריס 
  2סלס

סמנכ"ל 
מכירות 
 ארה"ב

 566,165        39,023  202,402     101,640  23,100 200,000 0 מלאה

אליהו 
 זהבי

סמנכ"ל פיתוח 
 293,118        30,665       36,812  26,910 155,252 0 מלאה ותפעול

 טופרכריס
 3פרנטיס

 478,628        32,579  230,821     39,653  15,000 160,576 0.06 מלאה סמנכ"ל שיווק

  אבי פוזן
סמנכ"ל 
  מכירות

  241,723        54,982  11,615      34,250  4,945  135,931 0.06  מלאה

שרון 
 לויטה

סמנכ"לית 
 270,165        33,133       64,222  31,647 119,484  מלאה כספים
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  להלן הערות למידע המובא בטבלה, לפי המספרים המופיעים בטבלה:

  

 מר אורי הדומי )1(

מועסק על ידי החברה החל , ")המנכ"ל(" נכ"ל החברה, מאורי הדומימר   ]א[

החל הסכם העסקתו של המנכ"ל אינו קצוב בזמן. . 2003בינואר,  1ם מיו

ועקב מעבר המנכ"ל לארה"ב בקשר עם כהונתו  2010מחודש אוגוסט 

כמנכ"ל מזור ארה"ב כמפורט להלן, המנכ"ל יצא לחופשה ללא תשלום 

 .מהחברה

  

כי  אסיפה הכללית של בעלי המניות של החברהאישרה ה 15.8.2010יום ב  ]ב[

יוצב בארה"ב, במסגרת תפקידו  מנכ"לה, 2010החל מחודש אוגוסט 

כמנכ"ל מזור ארה"ב. ההתקשרות עם המנכ"ל כמנכ"ל חברת מזור ארה"ב 

והיא ניתנת להארכה בהסכמה הדדית של  2013תהא בתוקף עד לאוגוסט 

נכ"ל כמנכ"ל מזור ארה"ב . על אף האמור לעיל, העסקתו של המהצדדים

, (למעט במקרה של הפרת אמון) ניתנת לסיום, בכל עת ומכל סיבה שהיא

  ימים. 60על ידי המנכ"ל או מזור ארה"ב בהודעה מראש של 

  

על עומד שכרו השנתי של המנכ"ל במסגרת תפקידו כמנכ"ל מזור ארה"ב 

של  החזר הוצאות חודשי בסךהוא זכאי לדולר ארה"ב ו 150,000סך של 

  דולר ארה"ב. 8,334

  

דולר ארה"ב בהתאם  80,000המנכ"ל יהיה זכאי לבונוס שנתי בסך של עד 

לעמידה ביעדים שיוגדרו על ידי הצדדים ויאושרו בכל שנה על ידי 

"). לאחר קבלת בונוס שנתי, ובכפוף תוכנית היעדיםדירקטוריון החברה ("

לבונוס שנתי  לעמידה בתוכנית היעדים וכל עוד המנכ"ל יהיה זכאי

דולר ארה"ב יינתן  80,000-בהתאם לתוכנית היעדים, כל סכום מעבר ל

דולר ארה"ב כך  40,000למנכ"ל על ידי מתן אופציות בחברה בשווי של עד 

דולר  80,000לו יהיה זכאי המנכ"ל הינו  ישהבונוס השנתי המקסימאל

הבונוס  מנגנוןל בהתאםדולר ארה"ב באופציות.  40,000-ארה"ב במזומן ו

 19.9.2011ביום , 2010וכחלק מהבונוס שניתן למנכ"ל בגין שנת  האמור

הניתנים  כתבי אופציה לא סחירים 12,480 העניקה למנכ"להחברה 

בתמורה לתשלום מחיר  מניות רגילות של החברה 12,480-למימוש ל

 48 תקופת הבשלת האופציות הינהש"ח למניה.  9.939מימוש בסך של 

 1.7.2012מהאופציות, ביום  24/48בשילו ה 1.1.2012ביום  חודשים, כאשר

 יבשילו יתרת האופציות. 1.1.2013מסך האופציות וביום  12/48יבשילו 

אלפי  58 - האופציות מוערך בכ 12,480השווי ההוגן למועד ההענקה של 

    .ש"ח
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תוכנית היעדים של המנכ"ל לשנת בהתאם לתוכנית העסקית של החברה, 

), תקציב הוצאות 40%כבת מעמידה ביעדי תקציב המכירות (מור 2012

), הוצאות מו"פ 10% -המכירה והשיווק, הוצאות הנהלה וכלליות (יחד 

), 10%), הגעה לרווח גולמי שנקבע בתקציב החברה (20%ורגולציה (

) והערכה כללית של דירקטוריון החברה 10%השלמה של גיוס פיננסי (

עמידת  השלים את בחינת טרםוריון החברה דירקטלתאריך הדוח  ).10%(

ההפרשה בדוחות הכספיים  .2012המנכ"ל ביעדים שנקבעו לו לשנת 

, כאשר תשלום מבוסס מניות המרבי במזומןהמענק תשלום משקפת את 

). להערכת החברה vestingייפרס על פני השנה, על פי תקופות ההקניה (

  לו. מהיעדים שנקבעו   85% -המנכ"ל עמד בלמעלה מ

  

(למעט במקרה של הפסקת עבודתו של המנכ"ל כמנכ"ל מזור ארה"ב 

במקרה של הפרת אמון), יהיה המנכ"ל זכאי לכל מרכיבי הגמול 

חודשים ממועד הפסקת עבודתו של  4יל לתקופה נוספת של המפורטים לע

המנכ"ל כמנכ"ל מזור ארה"ב למעט אם עבר לעבוד בחברה או במי 

 מהחברות הבנות. 

  

תישא בהוצאות רכב של המנכ"ל בארה"ב עד לסך שנתי של  החברה

 דולר ארה"ב. 12,000

  

הפקדות לביטוח פנסיוני כפי ימי חופשה שנתית  24-המנכ"ל יהיה זכאי ל

ולהטבות כגון ביטוח, ביטוח רפואי למשפחתו שמקובל בחברה בארה"ב 

 של המנכ"ל וביטוחים נוספים כמקובל בחברה.

  

יסה של המנכ"ל ומשפחתו לארה"ב, בהוצאות החברה תישא בהוצאות הט

 15,000של המנכ"ל ומשפחתו לארה"ב בסך של עד  ןהעברת המיטלטלי

בגין כל שנה בה ישהה המנכ"ל בארה"ב, יהיה המנכ"ל  .דולר ארה"ב

ומשפחתו זכאים לחופשה שנתית אחת בת שבועיים בישראל ולהחזר 

שראל בסל של עד הוצאות טיסה, שהייה במלון בישראל ושכירת רכב בי

  דולר ארה"ב. 15,000

  

החברה תישא  מזור ארה"בלכשיסתיים תפקידו של המנכ"ל כמנכ"ל 

בהוצאות החזרה של המנכ"ל ומשפחתו לישראל לרבות הוצאות הטיסה, 

דולר ארה"ב בגין הוצאות העברת  15,000החזר הוצאות בסך של עד 

ד פעמי בסך של המיטלטלין של המנכ"ל ומשפחתו חזרה לישראל, ומענק ח

 דולר ארה"ב בגין הוצאות הקשורות בחזרה לישראל. 5,000

  

ויהיה זכאי  מזור ארה"במובהר כי כל עוד יועסק המנכ"ל כמנכ"ל 
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, החברה לא תשלם למנכ"ל כל תגמול אחר ובכלל לעילכמפורט  יםלגמול

 זה הפרשות בגין תנאים סוציאליים, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה.

  

דולר  אלפי 406-מסתכמת בכהכוללת של המנכ"ל השנתית עלות ההעסקה 

  .ארה"ב

  

לפרטים נוספים אודות תנאי ההתקשרות עם המנכ"ל, ראו דיווחים 

, )2010-01-549213 –(מס' אסמכתא  8.7.2010מיידים של החברה מיום 

(מס'  21.9.2011ומיום  )2010-01-585927 - (מס' אסמכתא 15.8.2010 מיום

  .)2011-01-281877 –אסמכתא 

  

מניות  41,390עד רכישת אופציות ללמנכ"ל באופן אישי  הוקצו 2004בשנת   ]ג[

מניות רגילות של החברה, לאחר חלוקת  455,290(המהוות של החברה 

בהתאם לתכנית האופציות ) 2007, באוגוסט 9צעה ביום ושבמניות ההטבה 

 227,645 - אופציות ל 227,645מתוכן מומשו , של החברה במסלול ההוני

 9בנוסף, ביום  .ויתרת האופציות ניתנות למימוש נכון למועד הדוח מניות

מניות של החברה  79,861אופציות לרכישת עד  , הוקצו למנכ"ל2009ביולי, 

תקופת , אשר בהתאם לתכנית האופציות של החברה במסלול ההוני

הבשילו  2011בפברואר  17חודשים, כאשר החל ביום  48הבשלתן הינה 

מהאופציות יבשילו על פני תקופה  36/48מהאופציות, ולאחר מכן,  12/48

השווי ההוגן  .מהאופציות 9.375%של שנתיים, כאשר בכל חודש יבשילו 

  .אלפי ש"ח 498 - האופציות מוערך בכ 79,861למועד ההענקה של 

  

, אסיפת בעלי המניות של החברה אישרה להעניק 5.12.2012בנוסף, ביום 

 150,000-כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל 150,000מנכ"ל  

 . ההענקה הינה במסגרת ש"ח ע.נ. כ"א 0.01מניות רגילות של החברה בנות 

. לפרטים נוספים, לרבות 7.8.2012מתאר לעובדים שהחברה פרסמה ביום 

השווי ההוגן למועד ההענקה  להלן. 1.ג.29תנאי כתבי האופציה, ראו תקנה 

 אלפי ש"ח. 765 -האופציה מוערך בכ כתבי 150,000של 

  

, זומנה אסיפה כללית מיוחדת של ולאחר תאריך הדוח 24.2.2013ביום   ]ד[

מד בין ו, אשר על סדר יומה, ע31.3.2013בעלי המניות של החברה ליום 

היתר, אישור תנאי העסקתו של המנכ"ל, בקשר עם שובו לארץ בתפקיד 

למועד דוח זה, טרם כונסה  . נכון1.1.2013מנכ"ל החברה, בתוקף מיום 

   האסיפה כאמור.

  

לפרטים נוספים אודות תנאי ההתקשרות עם המנכ"ל המוצעים לאישור 

(מס'  24.2.2013האסיפה, ראו זימון אסיפה שהחברה פרסמה ביום 
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  )2013-01-046185 –אסמכתא 

  

 מר אליהו זהבי )2(

ואר, בינ 1מר אליהו זהבי מועסק כסמנכ"ל הפיתוח והתפעול בחברה מיום 

  הסכם העסקתו של מר אליהו זהבי אינו קצוב בזמן. . 2000

  

, 1.1.2011, החל מיום 20.12.2010בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 

בנוסף מר  4.ש"ח אלפי 47-כ עמד על סך שלשכרו החודשי של מר אליהו זהבי 

, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וטלפון 5זכאי לרכב חברה מדרגה  זהבי

תקופת זכאותו של מר אליהו זהבי לשכר הינה כל זמן שהוא יועסק  .ילארסלו

  על ידי החברה. 

  

 60החברה רשאית לסיים את ההתקשרות עם מר אליהו זהבי בהתראה של 

יום. אם ירצה מר אליהו זהבי לסיים את עבודתו רשאי הוא להודיע על כך 

פעול העובד יום. סמנכ"ל הפיתוח והת 30בכתב לחברה בהודעה מראש של 

  יום ההודעה המוקדמת. 60 -ימי הסתגלות מעבר ל 60-יהיה זכאי ל

  

מניות  413,782 -הניתנות למימוש ל אופציות 413,782אליהו זהבי הוקצו למר 

 171,391, מתוכם למניה ש"ח 10לבין  ש"ח 0.01במחירי מימוש הנעים בין 

 19בנוסף, ביום  אופציות הבשילו למועד דוח זה. 242,391 -מומשו למניות ו

אופציות נוספות הניתנות למימוש  57,044 למר אליהו זהבי, הוקצו 2009ביולי, 

למניה, אשר תקופת הבשלתן  ש"ח 6.26מניות במחיר מימוש של  57,044 -ל

מהאופציות,  12/48בשילו ה 2011בפברואר  17חודשים, כאשר ביום  48הינה 

י תקופה של שנתיים, כאשר בכל פנ מהאופציות יבשילו על 36/48ולאחר מכן, 

 57,044השווי ההוגן למועד ההענקה של  מהאופציות 9.375%חודש יבשילו 

החברה  2011בנוסף, ביום בספטמבר,  .אלפי ש"ח 387 -אופציות מוערך בכ

- הניתנות למימוש לאופציות (לא סחירות)  40,000העניקה למר אליהו זהבי 

למניה, אשר  ש"ח 9.642מימוש של  במחיררגילות של החברה מניות  40,000

 מהאופציות 50% 20.12.2012 חודשים, כאשר ביום 48תקופת הבשלתן הינה 

 25% 20.12.2014וביום יבשילו מהאופציות  25% 20.12.2013ביום , בשילוה

בהתאם להחלטת  הוענקוהאופציות האמורות  מהאופציות יבשילו.

דוח מתאר לעובדים שהחברה ועל פי  20.12.2010דירקטוריון החברה מיום 

 ").המתאר) ("2011-01-196035 –(מס' אסמכתא  28.6.2011פרסמה ביום 

    .אלפי ש"ח 195 -אופציות מוערך בכ 40,000השווי ההוגן למועד ההענקה של 

  

אופציה כתבי  30,000זהבי  הו, החברה העניקה למר אלי6.8.2012בנוסף, ביום 

ל אחד מהם יהיה ניתן למימוש לעד שר כאלא רשומים למסחר של החברה, 
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ש"ח ע"נ כל אחת של החברה,  0.01מניות רגילות רשומות על שם בנות  30,000

ליתר  .אג' לכל מניית מימוש 452.10בתמורה לתשלום מחיר מימוש בסך של 

תנאי כתבי האופציה, לרבות, מועדי הבשלתם, ראו דוח מתאר הצעת ניירות 

-2012-01 –(מס' אסמכתא  7.8.2012ום ערך לעובדים שהחברה פרסמה בי

-2012-01 –(מס' אסמכתא  30.10.2012כפי שתוקן לאחרונה ביום  )204957

 - כתבי האופציה מוערך בכ 30,000. השווי ההוגן למועד ההענקה של )267447

  אלפי ש"ח.   65

  

מר אליהו זהבי תוכנית היעדים של בהתאם לתוכנית העסקית של החברה, 

ם מחלקתיים וביעדים אישיים שהינם כבת מעמידה ביעדימור 2012שנת ל

תפעול, איכות (בהתאם לבקרות שנערכו וייערכו במהלך שנת העבודה), מחקר 

ליעדים  .ופיתוח, הנדסה, מערכות מידע, אחזקה ושירות, וניהול מלאי

דירקטוריון החברה בחן את עמידת מר אליהו . האמורים לא נקבעו משקלים

ומצא כי בחישוב כולל, מר אליהו זהבי  2012עו לו לשנת זהבי ביעדים שנקב

שולם למר אליהו  2012מהיעדים שנקבעו לו. בהתאם, בגין שנת  83% -עמד ב

  .אלפי דולר ארה"ב 27זהבי בונוס שנתי בסך של 

  

סמנכ"ל הפיתוח מר אליהו זהבי כהכוללת של  השנתיתעלות ההעסקה 

  . בדולר ארה"אלפי  293 -מסתכמת בכוהתפעול 

  

 מר כריסטופר פרנטיס )3(

 2010, בנובמבר 29 מיום הבת תחברעל ידי  מועסקמר כריסטופר פרנטיס 

, מכהן כסמנכ"ל 2012ביולי,  15החל מיום בתפקיד מנהל מכירות אזורי ו

בהתאם להסכם העסקתו הסכם העסקתו אינו קצוב בזמן. שיווק בחברת הבת. 

מד וע שנתיה ושכר, 2012ולי של מר כריסטופר פרנטיס, כפי שעודכן בחודש י

  .דולר ארה"ב 175,000 על סך של

  

 פרנטיס זכאי להחזר הוצאות סבירות שיוציא במסגרת העסקתוכריסטופר מר 

בכלל זה החזר הוצאות שימוש בסלולארי, הוצאות (בהתאם למדיניות החברה, 

 500בגובה של  אחזקה ושימוש ברכבונסיעה בין המדינות השונות בארה"ב 

ביטוחי , פרנטיס זכאי לכיסוי רפואי כריסטופרמר . ארה"ב לחודש)דולר 

 -ל , בריאות, לרבות ביטוח שיניים, ונכות לזמן ממושך, תשלומי פיצויים כדין

ימי חופשה בשנה בשלוש השנים הראשונות  12 -ימי מחלה בשנה ול 10

  .שנות העסקה 3ן לאחר להעסקתו. מספר ימי חופשה יתעדכ

  

לשכר הינה כל זמן שהוא מועסק על טופר פרנטיס מר כריס תקופת זכאותו של

  ידי חברת הבת. 

                                                                                                                                            
 אלפי ש"ח. 50, שכרו החודשי של מר אליהו זהבי עומד על סך של 1.1.2013החל מיום  4
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העסקה, או החברה יהיו מעוניינים לסיים את הטופר פרנטיס אם מר כריס

   יום מראש. 30תקופת ההודעה של כל צד למשנהו הינה 

  

 אופציות 60,000טופר פרנטיס  הוענקו למר כריס ,2010 בנובמבר 25ביום 

 9.642במחיר מימוש של  החברהמניות רגילות של  60,000- וש להניתנות למימ

 25.11.2012חודשים, כאשר ביום  48ש"ח למניה, אשר תקופת הבשלתן הינה 

בשילו וביום ימהאופציות  25% 25.11.2013ו, ביום מהאופציות הבשיל 50%

יבשילו. השווי ההוגן למועד ההענקה הנותרות מהאופציות  25% 25.11.2014

   ש"ח. אלפי 320 - בכהאופציות מוערך  60,000של 

  

כתבי  60,000טופר פרנטיס החברה העניקה למר כריס, 12.8.2012בנוסף, ביום 

שר כל אחד מהם יהיה ניתן למימוש אאופציה לא רשומים למסחר של החברה, 

ש"ח ע"נ כל אחת של  0.01מניות רגילות רשומות על שם בנות  60,000לעד 

 .אג' לכל מניית מימוש 452.10ום מחיר מימוש בסך של החברה, בתמורה לתשל

ליתר תנאי כתבי האופציה, לרבות, מועדי הבשלתם, ראו דוח מתאר הצעת 

-2012 –(מס' אסמכתא  7.8.2012ניירות ערך לעובדים שהחברה פרסמה ביום 

-2012-01 –(מס' אסמכתא  30.10.2012) כפי שתוקן לאחרונה ביום 01-204957

 - כתבי האופציה מוערך בכ 60,000וי ההוגן למועד ההענקה של ). השו267447

 אלפי ש"ח. 130

  

מר כריסטופר פרנטיס שימש כמנהל מכירות איזורי  ,2012עד לחודש יולי 

, 2012בדרום מזרח ארה"ב. בגין מכירות שלהן היה אחראי בתפקידו זה בשנת 

כן, מר  אלפי דולר. כמו 231 - שולמה למר כריסטופר פרנטיס עמלה של כ

כריסטופר פרנטיס קיבל מענק בגין תפקודו כסמנכ"ל שיווק במחצית השנייה 

   דולר ארה"ב.  15,000בסך של  2012של שנת 

  

בתפקידו כסמנכ"ל  2012תוכנית היעדים של מר כריסטופר פרנטיס לשנת 

בהתאם לביצועי  30%), שיווק (50%מורכבת מיעדי מכירות (השיווק, 

בהתאם לאי חריגה מתקציב מחלקת השיווק),  10%-המכירות של החברה, ו

ביעת המענק ששולם בסך בק). 10%הערכת מנהלים ותרומה לניהול החברה (

  לא נלקחה בחשבון עמידתו בתוכנית היעדים כאמור.  דולר ארה"ב,  15,000של 

  

 2012בשנת בארה"ב שיווק סמנכ"ל ההכוללת של  השנתיתעלות ההעסקה 

   . דולראלפי  479 - מסתכמת בכ

  

 מר אבי פוזן )4(

הסכם  .2003באוגוסט,  1מר אבי פוזן מועסק כסמנכ"ל המכירות בחברה מיום 
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בהתאם להחלטת דירקטוריון העסקתו של מר אבי פוזן אינו קצוב בזמן. 

שכרו החודשי של מר אבי פוזן , 1.1.2011, החל מיום 20.12.2010החברה מיום 

  5ש"ח. אלפי 38-כ עמד על סך של

  

(כאשר עלות המס על הרכב מגולמת  4זכאי לרכב חברה מדרגה  פוזןמר אבי 

  ידי החברה), ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וטלפון סלולרי.- על

  

לשכר הינה כל זמן שהוא יועסק על ידי מר אבי פוזן תקופת זכאותו של 

  החברה. 

  

הינם כדלקמן: מר אבי פוזן התנאים לסיום ההתקשרות בין החברה לבין 

קרה שסיום העסקה נובע כתוצאה ישירה של רכישת החברה, מיזוגה למעט במ

עם אחרת או הנפקתה, בהם נדרשת הודעה מוקדמת של חודשיים, במידה 

עליה ליתן לו הודעה  מר אבי פוזןוהחברה מעוניינת לסיים את העסקתו של 

יהיה מעוניין לסיים את עבודתו בחברה, מר אבי פוזן יום. באם  30מראש בת 

  ימים.  30שאי להודיע על כך לחברה בכתב בהודעה מראש של הוא ר

  

אופציות הניתנות למימוש  45,635 מר אבי פוזן, הוקצו ל2009ביולי,  19ביום 

למניה, אשר תקופת הבשלתן  ש"ח 6.26במחיר מימוש של  מניות 45,635-ל

מהאופציות,  12/48בשילו ה 2011בפברואר  17חודשים, כאשר ביום  48הינה 

ל מהאופציות יבשילו על פני תקופה של שנתיים, כאשר בכ 36/48חר מכן, ולא

 45,635השווי ההוגן למועד ההענקה של  מהאופציות. 9.375%חודש יבשילו 

    .אלפי ש"ח 310 - האופציות מוערך בכ

  

אופציות (לא סחירות)  40,000החברה העניקה למר אבי פוזן  2011בספטמבר, 

 9.642במחיר מימוש של רגילות של החברה מניות  40,000- הניתנות למימוש ל

 20.12.2012 חודשים, כאשר ביום 48למניה, אשר תקופת הבשלתן הינה  ש"ח

וביום יבשילו מהאופציות  25% 20.12.2013ביום , הבשילו מהאופציות 50%

בהתאם  הוענקוהאופציות האמורות  מהאופציות יבשילו. 25% 20.12.2014

דוח מתאר לעובדים ועל פי  20.12.2010ברה מיום להחלטת דירקטוריון הח

) 2011-01-196035 -(מס' אסמכתא  28.6.2011שהחברה פרסמה ביום 

 - האופציות מוערך בכ 40,000השווי ההוגן למועד ההענקה של  ").המתאר("

    .אלפי ש"ח 195

  

אופציה לא כתבי  30,000, החברה העניקה למר אבי פוזן 6.8.2012בנוסף, ביום 

שר כל אחד מהם יהיה ניתן למימוש לעד אומים למסחר של החברה, רש

ש"ח ע"נ כל אחת של החברה,  0.01מניות רגילות רשומות על שם בנות  30,000

                                                 
  .אלפי ש"ח 40, שכרו החודשי של מר אבי פוזן עומד על סך של 1.1.2013החל מיום  5
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ליתר  .אג' לכל מניית מימוש 452.10בתמורה לתשלום מחיר מימוש בסך של 

תנאי כתבי האופציה, לרבות, מועדי הבשלתם, ראו דוח מתאר הצעת ניירות 

-2012-01 –(מס' אסמכתא  7.8.2012רך לעובדים שהחברה פרסמה ביום ע

-2012-01 –(מס' אסמכתא  30.10.2012) כפי שתוקן לאחרונה ביום 204957

 - כתבי האופציה מוערך בכ 30,000). השווי ההוגן למועד ההענקה של 267447

 אלפי ש"ח. 65

  

שהרווחים ובאסיה בנוסף, מר אבי פוזן זכאי לקבל עמלות ממכירות באירופה 

כאשר הוא  1.25% -ל 0.25%נע בין בגינן נרשמו בספרי החברה. שיעור העמלות 

. בשנת שנקבעו על ידי הנהלת החברה במדרגותבמכירות,  עליהלבהתאם  גדל

אלפי דולר ארה"ב  12 לסך שלפוזן הדוח הסתכמו העמלות ששולמו למר אבי 

   .אלפי דולר ארה"ב 5ובונוס בשווי 

  

סמנכ"ל המכירות מסתכמת מר אבי פוזן כהכוללת של  השנתיתעסקה עלות הה

   .דולר ארה"ב אלפי 242-בכ

  

 הגב' שרון לויטה )5(

בפברואר,  1הגב' שרון לויטה מועסקת כסמנכ"לית הכספים בחברה מיום 

בהתאם להחלטת הסכם העסקתה של גב' שרון לויטה אינו קצוב בזמן.  .2008

שכרה החודשי של  1.1.2011, החל מיום 20.12.2010דירקטוריון החברה מיום 

   6.ש"ח 38,000 שלסך  עלעמד הגב' שרון לויטה 

  

(לרבות הוצאות דלק סבירות),  4זכאית לרכב חברה מדרגה הגב' שרון לויטה 

  רי. אביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות וטלפון סלול

  

ת לסיים את ההעסקה, תקופת או החברה תהיה מעוניינהגב' שרון לויטה אם 

 יום מראש.  60ההודעה של כל צד למשנהו הינה 

  

הוגדרו יעדים שנתיים, כאשר עמידה באופן מינימאלי ביעדים גב' שרון לויטה ל

מזכה אותה בבונוס שגובהו לא יותר מחצי משכורת חודשית, עמידה בהתאם 

כורות לציפיות ביעדים מזכה אותה בבונוס שגובהו לא יותר משתי מש

חודשיות ועמידה ביעדים באופן העולה על הציפיות מזכה אותה בבונוס 

שגובהו בין שלוש לארבע משכורות חודשיות. ההחלטה הבלעדית בדבר הענקת 

בונוס כאמור הינה של החברה, ועשויה להיות מושפעת מגורמים נוספים, כגון 

  מצבה הכלכלי של החברה.

  

ופשה בשנה, אך אינה זכאית לצבירתם או ימי ח 20-זכאית להגב' שרון לויטה 
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בפוליסת הביטוח הגב' שרון לויטה החברה התחייבה לכלול את  פדיונם בכסף.

 של נושאי המשרה של החברה. 

  

הניתנות למימוש  אופציות 85,000גב' שרון לויטה הוקצו ל 2008ביוני,  16ביום 

האופציות במועד דוח זה, כל למניה.  ש"ח 10.5מניות במחיר  85,000-ל

האופציות מוערך  85,000השווי ההוגן למועד ההענקה של  האמורות הבשילו.

  .אלפי ש"ח 492 -בכ

   

אופציות נוספות הניתנות  47,000 גב' שרון לויטה, הוקצו ל2009ביולי,  19ביום 

למניה, אשר תקופת  ש"ח 6.26מניות במחיר מימוש של  47,000- למימוש ל

 12/48בשילו ה 2011בפברואר  17שר ביום חודשים, כא 48הבשלתן הינה 

י תקופה של שנתיים, מהאופציות יבשילו על פנ 36/48מהאופציות, ולאחר מכן, 

השווי ההוגן למועד ההענקה של  מהאופציות. 9.375%כאשר בכל חודש יבשילו 

  .אלפי ש"ח 318 -האופציות מוערך בכ 47,000

  

אופציות (לא סחירות)  80,000לגב' שרון לויטה  הוקצו 2011ספטמבר, חודש ב

 9.642במחיר מימוש של רגילות של החברה מניות  80,000- הניתנות למימוש ל

 20.12.2012 חודשים, כאשר ביום 48למניה, אשר תקופת הבשלתן הינה  ש"ח

וביום יבשילו מהאופציות  25% 20.12.2013ביום , בשילוה מהאופציות 50%

בהתאם  הוענקוהאופציות האמורות  מהאופציות יבשילו. 25% 20.12.2014

דוח מתאר לעובדים ועל פי  20.12.2010להחלטת דירקטוריון החברה מיום 

) 2011-01-196035 –(מס' אסמכתא  28.6.2011שהחברה פרסמה ביום 

 - האופציות מוערך בכ 80,000השווי ההוגן למועד ההענקה של  ").המתאר("

    .אלפי ש"ח 390

  

אופציה כתבי  60,000העניקה לגב' שרון לויטה החברה , 6.8.2012נוסף, ביום ב

שר כל אחד מהם יהיה ניתן למימוש לעד אלא רשומים למסחר של החברה, 

ש"ח ע"נ כל אחת של החברה,  0.01מניות רגילות רשומות על שם בנות  60,000

ליתר  .אג' לכל מניית מימוש 452.10בתמורה לתשלום מחיר מימוש בסך של 

פציה, לרבות, מועדי הבשלתם, ראו דוח מתאר הצעת ניירות תנאי כתבי האו

-2012-01 –(מס' אסמכתא  7.8.2012ערך לעובדים שהחברה פרסמה ביום 

-2012-01 –(מס' אסמכתא  30.10.2012) כפי שתוקן לאחרונה ביום 204957

 - כתבי האופציה מוערך בכ 60,000). השווי ההוגן למועד ההענקה של 267447

  .אלפי ש"ח 130

  

בהתאם לתוכנית העסקית של החברה, תוכנית היעדים של גב' שרון לויטה 

מורכבת מעמידה ביעדים אישיים, יעדים מחלקתיים ויעדי  2012לשנת 

                                                                                                                                            
  .לפי ש"חא 45, שכרה החודשי של גב' שרון לויטה עומד על סך של 1.1.2013החל מיום  6
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החברה. היעדים האישיים שנקבעו לגב' שרון לויטה הינם חשיפת החברה 

למשקיעים חדשים, הפחתת עלויות תפעול, יעדים בתחום הרגולציה בארץ 

ב, עמידה בלוחות זמנים בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה וביצוע ובארה"

הערכות לדיווח בשפה האנגלית, ניהול המזומנים בקופת החברה וניהול 

סיכונים, ניהול תקציב החברה, ניתוח עלויות בחברה, הערכות לרישום למסחר 

בארה"ב וקביעת נהלים בקשר עם גיוס כוח אדם לחברה וההשלכות שנובעות 

דירקטוריון החברה בחן את . כך. ליעדים האמורים לא נקבעו משקליםמ

, ומצא כי גב' 2012עמידתה של הגב' שרון לויטה ביעדים שנקבעו לה לשנת 

 2012בהתאם, בגין שנת מהיעדים שנקבעו לה.  85% - שרון לויטה עמדה ב

  . אלפי דולר ארה"ב 32שולם לגב' שרון לויטה בונוס שנתי בסך של 

  

סמנכ"לית הכספים גב' שרון לויטה כהכוללת של  השנתיתהעסקה עלות ה

  .לשנה דולר ארה"באלפי  270- מסתכמת בכ

  

 כריס סלסמר  )6(

 1מיום  הבת בחברה המכירות בארה"ב כסמנכ"ל כריס סלס מועסקמר 

במהלך הסכם העסקתו של מר כריס סלס אינו קצוב בזמן.  .2010בפברואר, 

 ש"ח 53,235-כ סלס עמד על סך של כריסמר החודשי של  ושכרשנת הדיווח, 

דירקטוריון החברה מיום בהתאם להחלטת  .)דולר ארה"ב 15,000(

עומד על סך שכרו החודשי של מר כריס סלס  1.1.2011החל מיום , 20.12.2010

  דולר ארה"ב). 16,667ש"ח ( 59,150-כ לש

  

ו (בכלל החזרים עבור הוצאות שהוציא עקב ביצוע עבודתזכאי ל מר כריס סלס

זה החזר הוצאות בעבור טיסות, השכרת רכב, לינה וארוחות), ביטוחים 

ביטוח אובדן כושר ו ביטוח חיים לרבות וכיסויים שונים בתחום הבריאות,

כמו כן, מר כריס סלס זכאי למחשב נייד, טלפון סלולארי וציוד משרדי . עבודה

  אחר, ככל שהדבר דרוש לו לביצוע עבודתו.

  

ועסק על ידי מא ולשכר הינה כל זמן שה מר כריס סלסשל  ותקופת זכאות

  . חברת הבת

  

לסיים את ההעסקה, תקופת  יהיו מעונייניםאו החברה  מר כריס סלסאם 

  יום מראש.  30ההודעה של כל צד למשנהו הינה 

  

. אשר מעודכנים משנה לשנהיעדים שנתיים,  מוגדריםלמר כריס סלס 

וס כאמור הינה של החברה, ועשויה להיות ההחלטה הבלעדית בדבר הענקת בונ

  מושפעת מגורמים נוספים, כגון מצבה הכלכלי של החברה.
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ימי  12-ל , בתקופה של שלוש שנים ראשונות להעסקתו,זכאי מר כריס סלס

כמו כן, הוא זכאי  זכאי לצבירתם או פדיונם בכסף. וחופשה בשנה, אך אינ

  מי שכול משפחתיים.לימי היעדרות נוספים בגין חגים, מחלה וי

  

 210,000-הניתנות למימוש ל אופציות 210,000 למר כריס סלסו עד כה הוענק

ניתנות למימוש האמורות אופציות מה 50,000 -. כרגילות של החברה מניות

כאשר חודשים,  48תקופת הבשלתן הינה  , אשרש"ח למניה 8.29 של במחיר

מהאופציות  25% 15.2.2013בשילו, ביום המהאופציות  50% 15.2.2012ביום 

השווי ההוגן למועד  .מהאופציות יבשילו 25% 15.2.2014בשילו וביום ה

 160,000. אלפי ש"ח 265 - האופציות מוערך בכ 210,000ההענקה של 

וניתנות  למניה ש"ח 10.36 של למימוש במחיר ותניתנ הנותרותאופציות מה

 ש"ח 9.642מימוש של במחיר רגילות של החברה מניות  160,000-למימוש ל

 50% 15.2.2012כאשר ביום חודשים,  48למניה, אשר תקופת הבשלתן הינה 

בשילו וביום המהאופציות  25% 15.2.2013בשילו, ביום המהאופציות 

 160,000השווי ההוגן למועד ההענקה של . מהאופציות יבשילו 25% 15.2.2014

  אלפי ש"ח.  854 - האופציות מוערך בכ

  

אופציה כתבי  40,000, החברה העניקה למר כריס סלס 6.8.2012ם בנוסף, ביו

שר כל אחד מהם יהיה ניתן למימוש לעד אלא רשומים למסחר של החברה, 

ש"ח ע"נ כל אחת של החברה,  0.01מניות רגילות רשומות על שם בנות  40,000

ליתר  .אג' לכל מניית מימוש 452.10בתמורה לתשלום מחיר מימוש בסך של 

כתבי האופציה, לרבות, מועדי הבשלתם, ראו דוח מתאר הצעת ניירות  תנאי

-2012-01 –(מס' אסמכתא  7.8.2012ערך לעובדים שהחברה פרסמה ביום 

-2012-01 –(מס' אסמכתא  30.10.2012) כפי שתוקן לאחרונה ביום 204957

 - כתבי האופציה מוערך בכ 40,000). השווי ההוגן למועד ההענקה של 267447

  אלפי ש"ח. 87

  

בנוסף, מר כריס סלס זכאי לקבל עמלות ממכירות בארה"ב שהרווחים בגינן 

נרשמו בספרי החברה. שיעור העמלות גדל בהתאם לעליה ברווחים מהמכירות, 

במדרגות שנקבעו על ידי הנהלת החברה. בשנת הדוח הסתכמו העמלות 

   .אלפי דולר ארה"ב 202ששולמו למר כריס סלס לסך של 

  

מורכבת מהגדלת מספר  2012תוכנית היעדים של מר כריס סלס לשנת 

), הצגת המערכת למרכזים אקדמאיים 15%המשתמשים במערכות שנמכרו (

), עמידה בתקציב 20%), עמידה בתחזיות הרבעוניות (20%אסטרטגיים (

בגין שנת ). 25%) והערכת הנהלה כללית (20%מחלקת המכירות בארה"ב (

  .אלפי דולר ארה"ב 23ריס סלס בונוס שנתי בסך של שולם למר כ 2012

  

 -  מסתכמת בכסמנכ"ל המכירות בארה"ב הכוללת של  השנתיתעלות ההעסקה 
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   . דולר ארה"באלפי  566

         

עמלות ועד למועד הגשת הדו"ח התקופתי, שולמו  31.12.2012יום  לאחר

  . דולראלפי  39בסך  2012מכירה בגין ביצועי 

  

ברו של מר כריס סלס, לבקשת החברה, לאורלנדו שבפלורידה, בקשר עם מע

מענק מר סלס זכאי ל ,")המעבר(", 2013באפריל,  1לא יאוחר מיום ארה"ב, עד 

מר סלס יהיה זכאי  ,בנוסף. דולר ארה"ב 13,500כולל של  בסךמעבר 

דולר ארה"ב ישולמו  32,000) 1לתשלומים לפי תוכנית שימור כמפורט להלן: (

חודשים ממועד  24 תוםדולר ארה"ב ישולמו ב 24,000) 2; (2013אפריל, ב 1עד 

חודשים ממועד המעבר  36 תוםלמו בדולר ארה"ב ישו 24,000) 3המעבר; (

  .")התשלומים("

  

ככל שהסכם העסקתו של מר כריס סלס יופסק על ידי החברה, לפני ששולמו 

ים שטרם , החברה תהיה פטורה מלשלם את יתר התשלומםתשלומימלוא ה

  . תוהעסקלמועד סיום שולמו עד 

  

חודשים  36כמו כן, ככל שמר כריס סלס יפסיק את עבודתו בחברה לפני שחלפו 

, הוא יהיה מחויב להחזיר לחברה את הכספים שקיבל עד מועד המעברממועד 

  . תוסיום עבוד

 

 מר יונתן אדרת, יו"ר הדירקטוריון המועסק על ידי החברההגמול הניתן ל )7(

 116 שללסך  הדוחבתקופת  הסתכם ,שאינו חורג מהמקובל ,ות נלוותוהוצא

 .דולר ארה"באלפי 

   

דירקטורים שאינם מועסקים בחברה והוצאות נלוות, שלושת ההגמול הניתן ל )8(

 .דולר ארה"באלפי  67שאינו חורג מהמקובל, הסתכם בתקופת הדוח לסך של 

 יוחנן ראו סעיף-י בןלפרטים אודות כתבי האופציה שהוענקו לגב' שרית סוכר

  להלן. 1.ג.29

  

  בעל שליטה בחברה  :א21תקנה 

    בחברה אין בעל שליטה. 

  

  עסקאות עם בעל שליטה  : 22תקנה 

  .אין

  

  לתאריך הדוחבחברה  החזקות בעלי עניין  :24תקנה 

למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי עניין בניירות הערך של החברה, נכון למועד 
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  דוח זה הינן כדלקמן: 

  

  שם המחזיק
שם, סוג וסדרה 

  של נייר ערך

כמות ניירות 

  ערך מעודכנת

  שיעור החזקה
שיעור החזקה 

  בדילול מלא

  הון

(%)  

  הצבעה

(%)  

  הון

(%)  

  הצבעה

(%)  

  אורי הדומי

רובוטיקה, מזור 

מניה רגילה בת 

  ש"ח ע.נ כ"א 0.01

227,645  

0.78  0.78  1.71  1.71  

 - 8/07 רובוט מזור

  רהאופציה לא סחי
227,645  

 - 5/09 רובוט מזור

  אופציה לא סחירה
79,861  

 – 6/11מזור רובוט 

  אופציה לא סחירה
12,480  

 12/12מזור רובוט 

אופציה לא  –

  סחירה

150,000  

מגדל אחזקות ביטוח 

 משתתפות - ופיננסים בע"מ 

רובוטיקה, מזור 

מניה רגילה בת 

 ש"ח ע.נ כ"א 0.01

2,513,406 
  

8.60 

  

8.60 

  

6.15 

  

6.15 

מגדל אחזקות ביטוח 

 פנסיה וגמל - ופיננסים בע"מ 

רובוטיקה, מזור 

מניה רגילה בת 

 ש"ח ע.נ כ"א 0.01

1,072,056 
  

3.67 
3.67 2.62 2.62 

מגדל אחזקות עבור קרנות 

  נאמנות שוקי הון

רובוטיקה, מזור 

מניה רגילה בת 

  ש"ח ע.נ כ"א 0.01

  

65,202  
0.22  0.22  0.16  0.16  

מגדל אחזקות ביטוח 

  נוסטרו - ופיננסים בע"מ 

רובוטיקה, מזור 

מניה רגילה בת 

  ש"ח ע.נ כ"א 0.01

  

147,630  
0.50  0.50  0.36  0.36  

Oracle Associates, LLC 

מזור רובוטיקה, 

מניה רגילה בת 

  18.40  18.40  12.87  12.87  3,761,882  ש"ח ע.נ כ"א 0.01

 - 8/12 רובוט מזור

  סחירה אופציה לא
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  שם המחזיק
שם, סוג וסדרה 

  של נייר ערך

כמות ניירות 

  ערך מעודכנת

  שיעור החזקה
שיעור החזקה 

  בדילול מלא

  הון

(%)  

  הצבעה

(%)  

  הון

(%)  

  הצבעה

(%)  

Jack Schuler  

מזור רובוטיקה, 

מניה רגילה בת 

  ש"ח ע.נ כ"א 0.01

1,645,823  5.63  5.63  8.05  8.05  

 - 8/12 רובוט מזור

  אופציה לא סחירה
1,645,823  0  0  0  0  

  יונתן אדרת
 - 12/07 רובוט מזור

  אופציה לא סחירה
40,000  0  0  0.10  0.10  

  דוד שלכט
 - 12/07 רובוט מזור

  ציה לא סחירהאופ
40,000  0  0  0.10  0.10  

  גיל ביאנקו
 - 12/07 רובוט מזור

  אופציה לא סחירה
40,000  0  0  0.10  0.10  

  יוחנן-שרית סוכרי בן
 - 12/12 רובוט מזור

  אופציה לא סחירה
40,000  0  0  0.10  0.10  

  פרופ' משה שהם

רובוטיקה, מזור 

מניה רגילה בת 

  ש"ח ע.נ כ"א 0.01

410,000  

 - 8/07 רובוט מזור  1.33  1.33  1.40  1.40

  אופציה לא סחירה
33,000  

 -11/12 רובוט מזור

  אופציה לא סחירה
100,000  

  אליהו זהבי

 - 6/08 רובוט מזור

  אופציה לא סחירה
299,435  

0  0  0.90  
  

0.90  

 – 6/11מזור רובוט 

  אופציה לא סחירה
40,000  

 -11/12 רובוט מזור

  רהאופציה לא סחי
30,000  

  אבי פוזן

רובוטיקה, מזור 

מניה רגילה בת 

  ש"ח ע.נ כ"א 0.01

18,500  

 - 6/08 רובוט מזור  0.71  0.71  0.06  0.06

  אופציה לא סחירה
201,135  

 – 6/11מזור רובוט 

  אופציה לא סחירה
40,000  
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  שם המחזיק
שם, סוג וסדרה 

  של נייר ערך

כמות ניירות 

  ערך מעודכנת

  שיעור החזקה
שיעור החזקה 

  בדילול מלא

  הון

(%)  

  הצבעה

(%)  

  הון

(%)  

  הצבעה

(%)  

 -11/12 רובוט מזור

  אופציה לא סחירה
30,000  

  שרון לויטה

 - 6/08 רובוט מזור

  אופציה לא סחירה
132,000  

0  0  0.67  0.67  

 06/11מזור רובוט 

אופציה לא  –

  סחירה

80,000  

 -11/12 רובוט מזור

  אופציה לא סחירה
60,000  

  דורון דינשטיין

 - 3/10 רובוט מזור

  אופציה לא סחירה
50,000  

0  0  0.27  0.27  
 – 6/11מזור רובוט 

  אופציה לא סחירה
40,000  

 -11/12 רובוט מזור

  אופציה לא סחירה
20,000  

  נטע רביד

– 6/11מזור רובוט 

  אופציה לא סחירה
15,000  

0  0  0.07  0.07  
 -11/12 רובוט מזור

  אופציה לא סחירה
15,000  

  כריס סלס

 - 3/10מזור רובוט 

  אופציה לא סחירה
50,000  

0  0  0.61  0.61  
 - 10/10זור רובוט מ

  יה לא סחירהאופצ
160,000  

 - 11/12מזור אופ 

  אופציה לא סחירה
40,000  

  סנטיפרכריסטופר 

רובוטיקה, מזור 

מניה רגילה בת 

  ש"ח ע.נ כ"א 0.01

2,900  

 - 10/10זור רובוט מ  0.30  0.30  0.01  0.01

  אופציה לא סחירה
60,000  

 - 11/12מזור אופ 

  אופציה לא סחירה
60,000  
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 הון רשום, מונפק וניירות ערך המירים  : א24תקנה 

  ש"ח ע.נ כ"א. 0.01מניות רגילות בנות  750,000,000  :הון רשום

  ש"ח ע.נ כ"א. 0.01יות רגילות בנות מנ -  29,244,491: הון מונפק

           

  :ניירות ערך המירים

  כמות  שם וסוג נייר הערך

  773,088  אופציה לא סחירה -  8/07 רובוט מזור

  120,000  אופציה לא סחירה -  12/07 רובוט מזור

  228,000  אופציה לא סחירה -  6/08 רובוט מזור

  79,861  אופציה לא סחירה -  5/09 רובוט מזור

   282,617  אופציה לא סחירה -  7/09 רובוט מזור

   143,000  אופציה לא סחירה -  3/10 רובוט מזור

  968,421  אופציה לא סחירה -  2/11 רובוט מזור

  387,200  אופציה לא סחירה -  10/10מזור רובוט 

  334,980  אופציה לא סחירה – 6/11מזור רובוט 

  7,053,529  אופציה לא סחירה – 8/12מזור רובוט 

  1,080,000  אופציה לא סחירה – 11/12מזור רובוט 

  190,000  אופציה לא סחירה – 12/12מזור רובוט 

  

  ותמרשם בעלי המני  :ב24תקנה 

  להלן מרשם בעלי המניות של החברה:

  

  מספר מניות   מען  ארץ רישום  מס' חברה  שם בעל המניה

  רגילות

החברה לרישומים 

של בנק לאומי 

  לישראל בע"מ

  ישראל  510098064
רח' אחד העם 

  , תל אביב9

  

28,343,767  

Johnson & 

Johnson 

Development 

Corporation 

0000000  
, ניו ג'רסי

  ארה"ב

410, George 

St., New 

Brunswick 

08901, NJ, 

USA  

900,724  

        סה"כ
  

29,244,491  

  

  

  



  

134 

  

 מען רשום  :א25תקנה 

  30889, א.ת. דרומי קיסריה 7האשל רחוב   כתובת:

  Sharon.Levita@mazorRobotics.com  דואר אלקטרוני:

  04-6187101  טלפון:

  04-6187111  פקסימיליה:

  

   הדירקטורים של התאגיד  : 26תקנה 

  להלן פרטי הדירקטורים של החברה, נכון למועד פרסום דוח זה:

  

  יונתן אדרת  שם הדירקטור:  )1(  .1

  007561137  מספר זיהוי:  א)1(  

  24.4.1947  תאריך לידה:  )2(  

  , חיפה47חוף השנהב   מען:  )3(  

  ישראלית  נתינות:  )4(  

  לא  חברות בועדות דירקטוריון:  )5(  

תי תלוי או האם הוא דירקטור בל  )6(  

דח"צ כהגדרתו בחוק החברות, 

אם הוא בעל מומחיות חשבונאית 

ופיננסית או כשירות מקצועית, 

ואם הוא דירקטור חיצוני 

  מומחה:

  

  

  

  

  

  לא

האם הינו עובד של התאגיד, של   )7(  

חברה בת שלו, של חברה קשורה 

  שלו, או של בעל עניין בו:

  

כן, יו"ר דירקטוריון פעיל, מועסק 

  .החברהכעובד 

התאריך בו החלה כהונתו   )8(  

  כדירקטור:

  

27.11.2007  
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השנים  5- השכלתו והתעסקותו ב  )9(  

האחרונות ופירוט התאגידים 

  שבהם משמש דירקטור:

מהטכניון  בוגר בפיסיקהתואר 

  .בחיפה

נשיא ומנהל עסקים ראשי בעבר 

יועץ של חברת אלסינט בע"מ, 

לסימנס ישראל בע"מ, אורבוטק 

רון בע"מ וקרן הון בע"מ, אל

סיכון אינומד מקבוצת ג'רוזלם 

יו"ר גלובל וונצ'רס. כיום 

מדיקויז'ן  דירקטוריון בחברת: 

, וחבר דירקטוריון בחברת בע"מ

ויועץ לחברת  אולטרהספקט בע"מ

בחמש השנים  .השקעות אקסלמד

האחרונות שימש גם כיו"ר פעיל 

בחברות מדיויז'ן בע"מ, ברנב 

  אדג' בע"מ.- בע"מ, ו

האם הוא בן משפחה של בעל   )10(  

  עניין אחר בתאגיד:

  

  לא

האם הינו דירקטור שהחברה   )11(  

רואה אותו כבעל מומחיות 

חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 

במספר המזערי שקבע 

) 12(א)(92הדירקטוריון לפי סעיף 

  לחוק החברות:

  

  

  

  

  

  לא

 

  אורי הדומי  שם הדירקטור:  )1(  .2

  22936025  י:מספר זיהו  א)1(  

  1.8.1967  תאריך לידה:  )2(  

   , רמת השרון37ויתקין   מען:  )3(  

  ישראלית  נתינות:  )4(  

  לא  חברות בועדות דירקטוריון:  )5(  

האם הוא דירקטור בלתי תלוי או   )6(  

דח"צ כהגדרתו בחוק החברות, 

אם הוא בעל מומחיות חשבונאית 

ופיננסית או כשירות מקצועית, 

קטור חיצוני ואם הוא דיר

  מומחה:

  

  

  

  

  

  לא
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האם הינו עובד של התאגיד, של   )7(  

חברה בת שלו, של חברה קשורה 

  שלו, או של בעל עניין בו:

  

 ודירקטור מנכ"ל ,מנכ"ל החברה

  .בחברה הבת

התאריך בו החלה כהונתו   )8(  

  כדירקטור:

  

20.1.2003  

השנים  5-השכלתו והתעסקותו ב  )9(  

דים האחרונות ופירוט התאגי

  שבהם משמש דירקטור:

מוסמך בכימיה בוגר בכימיה, 

ומוסמך במנהל עסקים  תעשייתית

מהאוניברסיטה העברית 

  .בירושלים

 ודירקטור מנכ"ל החברה מנכ"ל

  .בחברה הבת

האם הוא בן משפחה של בעל   )10(  

  עניין אחר בתאגיד:

  

  לא

האם הינו דירקטור שהחברה   )11(  

רואה אותו כבעל מומחיות 

נאית ופיננסית לצורך עמידה חשבו

במספר המזערי שקבע 

) 12(א)(92הדירקטוריון לפי סעיף 

  לחוק החברות:

  

  

  

  

  

  לא

  

  יוחנן-שרית סוכרי בן  שם הדירקטור:  )1(  .3

  29347333  מספר זיהוי:  א)1(  

  5.2.1972  תאריך לידה:  )2(  

  47249רמת השרון  12העליה   מען:  )3(  

  ישראלית  נתינות:  )4(  

כן, ועדת הביקורת, ועדה לאישור   חברות בועדות דירקטוריון:  )5(  

  .דוחות כספיים,  וועדת תגמול

האם הוא דירקטור בלתי תלוי או   )6(  

דח"צ כהגדרתו בחוק החברות, 

אם הוא בעל מומחיות חשבונאית 

ופיננסית או כשירות מקצועית, 

ואם הוא דירקטור חיצוני 

  מומחה:

  

  

  

  

  

  כן

בד של התאגיד, של האם הינו עו  )7(  

חברה בת שלו, של חברה קשורה 

  שלו, או של בעל עניין בו:

  

  

  לא

התאריך בו החלה כהונתו   )8(  

  כדירקטור:

  

24.10.2006  
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השנים  5-השכלתו והתעסקותו ב  )9(  

האחרונות ופירוט התאגידים 

  שבהם משמש דירקטור:

מאוניברסיטת  מוסמכת בכלכלה

  .תל אביב

  מדמנכ"ל גפן השקעות ביו

, ואשקלון תעשיות ידע בע"מ

יועצת לחברת סינרון בע"מ. 

בנות דירקטוריון בחברות וחברת 

גי אנד גי, , נובה וקשורות לגפן (

קלירקאט, ארט, תבור, רמד, 

אשקלון תעשיות ידע בע"מ, 

, מיט"ב מרכז יזמות מיינווסיב

טכנולוגית בע"מ, סיקאם מדיקל 

בע"מ, נובוטיר בע"מ, הוריזן 

ביו  .צרס בע"מגרינטק ונ

 יקס'פרוטאולוגואקסטרים בע"מ) 

  בע"מ. 

  

האם הוא בן משפחה של בעל   )10(  

  עניין אחר בתאגיד:

  

  לא

האם הינו דירקטור שהחברה   )11(  

רואה אותו כבעל מומחיות 

חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 

במספר המזערי שקבע 

) 12(א)(92הדירקטוריון לפי סעיף 

  לחוק החברות:

  

  

  

  

  

  ןכ

  

  דוד שלכט  שם הדירקטור:  )1(  .4

  001127513  מספר זיהוי:  א)1(  

  21.8.1945  תאריך לידה:  )2(  

  גבעתיים 11/68המאבק   מען:  )3(  

  ישראלית  נתינות:  )4(  

כן, ועדת הביקורת, ועדה לאישור   חברות בועדות דירקטוריון:  )5(  

  .דוחות כספיים וועדת תגמול

תלוי או  האם הוא דירקטור בלתי  )6(  

דח"צ כהגדרתו בחוק החברות, 

אם הוא בעל מומחיות חשבונאית 

ופיננסית או כשירות מקצועית, 

ואם הוא דירקטור חיצוני 

  מומחה:

  

  

  

  

  

  ., דירקטור חיצוניכן
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האם הינו עובד של התאגיד, של   )7(  

חברה בת שלו, של חברה קשורה 

  שלו, או של בעל עניין בו:

  

  

  לא

ה כהונתו התאריך בו החל  )8(  

  כדירקטור:

  

27.11.2007  

השנים  5- השכלתו והתעסקותו ב  )9(  

האחרונות ופירוט התאגידים 

  שבהם משמש דירקטור:

מהטכניון, מוסמך בהנדסה כימית 

 –ומוסמך במנהל עסקים חיפה 

מאוניברסיטת  התמחות במימון

  .תל אביב

דירקטור בחברות הבאות: 

 סלקיור בע"מ, איזיציפ בע"מ,

להשקעות בע"מ, תיא חברה 

ביוטי  סינרון  סינרון מדיקל בע"מ

  .ביוקנסל בע"מובע"מ 

האם הוא בן משפחה של בעל   )10(  

  עניין אחר בתאגיד:

  

  לא

האם הינו דירקטור שהחברה   )11(  

רואה אותו כבעל מומחיות 

חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 

במספר המזערי שקבע 

) 12(א)(92הדירקטוריון לפי סעיף 

  החברות: לחוק

  

  

  

  

  

  כן

  

  גיל ביאנקו  שם הדירקטור:  )1(  .5

  050893015  מספר זיהוי:  א)1(  

  26.10.1951  תאריך לידה:  )2(  

  43220רעננה  ,7יערה   מען:  )3(  

  ישראלית  נתינות:  )4(  

כן, ועדת הביקורת והועדה   חברות בועדות דירקטוריון:  )5(  

  .לאישור דוחות כספיים

ור בלתי תלוי או האם הוא דירקט  )6(  

דח"צ כהגדרתו בחוק החברות, 

אם הוא בעל מומחיות חשבונאית 

ופיננסית או כשירות מקצועית, 

ואם הוא דירקטור חיצוני 

  מומחה:

  

  

  

  

  

  ., דירקטור חיצוניכן
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האם הינו עובד של התאגיד, של   )7(  

חברה בת שלו, של חברה קשורה 

  שלו, או של בעל עניין בו:

  

  

  לא

בו החלה כהונתו  התאריך  )8(  

  כדירקטור:

  

27.11.2007  

השנים  5- השכלתו והתעסקותו ב  )9(  

האחרונות ופירוט התאגידים 

  שבהם משמש דירקטור:

 בוגר בכלכלה וחשבונאות

מאוניברסיטת תל אביב, רו"ח 

  .מוסמך

דירקטור בחברות הבאות: 

אינטק פארמה אופטימה בע"מ, 

הילעור בע"מ, ד"ר פישר בע"מ, 

'ל טכנולוגיות בע"מ בע"מ, סולג

טורקיז ג.י.א קליר קאט בע"מ 

כהן בחמש שנים  פארם בע"מ.-ודי

בטופ כדירקטור האחרונות גם 

ספין, קולבר, ביוליין ובבורסה 

  לניירות ערך שבת"א. 

האם הוא בן משפחה של בעל   )10(  

  עניין אחר בתאגיד:

  

  לא

האם הינו דירקטור שהחברה   )11(  

 רואה אותו כבעל מומחיות

חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 

במספר המזערי שקבע 

) 12(א)(92הדירקטוריון לפי סעיף 

  לחוק החברות:

  

  

  

  

  

  כן

 

   נושאי משרה בכירה של התאגיד   :א26תקנה 

  להלן פרטי נושאי המשרה הבכירה של החברה, נכון למועד פרסום דו"ח זה:

  

  פרופ' משה שהם   שם נושא המשרה:  )1(  .1

  50900083   זיהוי: מספר  א)1(  

  1.1.1952   תאריך לידה:  )2(  

  12.9.2000   תאריך תחילת כהונה:  א)2(  

התפקיד שממלא בתאגיד,   )3(  

בחברה בת שלו, בחברה 

  קשורה שלו או בבעל עניין בו:

   

  

  חברהה המדען הראשי של
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האם הוא בעל עניין בתאגיד או   )4(  

בן משפחה של נושא משרה 

ל עניין בכירה אחר או של בע

  בתאגיד:

   

  

  

  לא 

 5-השכלתו וניסיונו העסקי ב  )5(  

  השנים האחרונות :

פרופסור להנדסת מכונות  

מהטכניון בחיפה. עומד בראש 

המעבדה לרובוטיקה בטכניון. 

דירקטור בחברת מיקרובוט 

  מדיקל בע"מ.

  

  אליהו זהבי   שם נושא המשרה:  )1(  .1

  053495917   מספר זיהוי:  א)1(  

  5.4.1955   אריך לידה:ת  )2(  

  1.2.2001   תאריך תחילת כהונה:  א)2(  

התפקיד שממלא בתאגיד,   )3(  

בחברה בת שלו, בחברה 

  קשורה שלו או בבעל עניין בו:

   

  

  סמנכ"ל פיתוח ותפעול בחברה

האם הוא בעל עניין בתאגיד או   )4(  

בן משפחה של נושא משרה 

בכירה אחר או של בעל עניין 

  בתאגיד:

   

  

   לא

 5-השכלתו וניסיונו העסקי ב  )5(  

  השנים האחרונות :

תואר בוגר בהנדסה חשמל  

ומחשבים מאוניברסיטת בן גוריון, 

תואר מוסמך במנהל עסקים 

  .מהמרכז הבינתחומי בהרצליה

  

  אבי פוזן   שם נושא המשרה:  )1(  .2

  022963516   מספר זיהוי:  א)1(  

  8.7.1967   תאריך לידה:  )2(  

  1.8.2004   יך תחילת כהונה:תאר  א)2(  

התפקיד שממלא בתאגיד,   )3(  

בחברה בת שלו, בחברה 

  קשורה שלו או בבעל עניין בו:

   

  

של  מכירות בינלאומיסמנכ"ל 

  החברה

האם הוא בעל עניין בתאגיד או   )4(  

בן משפחה של נושא משרה 

בכירה אחר או של בעל עניין 

  בתאגיד:

   

  

  

  לא
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 5-עסקי בהשכלתו וניסיונו ה  )5(  

  השנים האחרונות :

  .השכלה תיכונית 

 – 2004החל מחודש אוגוסט 

סמנכ"ל השיווק והמכירות 

  בחברה.

 

  שרון לויטה   שם נושא המשרה:  )1(  .3

  023050693   מספר זיהוי:  א)1(  

  17.10.1967   תאריך לידה:  )2(  

  1.2.2008   תאריך תחילת כהונה:  א)2(  

חברה התפקיד שממלא בתאגיד, ב  )3(  

בת שלו, בחברה קשורה שלו או 

  בבעל עניין בו:

   

סמנכ"לית כספים בחברה, 

מזכירת החברה, מזכירת 

  החברה הבת

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן   )4(  

משפחה של נושא משרה בכירה 

  אחר או של בעל עניין בתאגיד:

   

  

  לא

 5-השכלתו וניסיונו העסקי ב  )5(  

  השנים האחרונות :

ר בכלכלה תואר בוג 

וחשבונאות מאוניברסיטת 

חיפה, תואר מוסמך במנהל 

עסקים ומימון מאוניברסיטת 

בר אילן. רו"ח מוסמכת 

)CPA(.  

סמנכ"לית כספים בחברה, 

מזכירת החברה, מזכירת 

החברה הבת, דירקטורית 

 Lumenis -לפיתוח עסקי ב

Ltd. (ישראל).  

  

  דורון דינשטיין   שם נושא המשרה:  )1(  .4

  028096733   ספר זיהוי:מ  א)1(  

  14.3.1971   תאריך לידה:  )2(  

  12.12.2012   תאריך תחילת כהונה:  א)2(  

התפקיד שממלא בתאגיד, בחברה   )3(  

בת שלו, בחברה קשורה שלו או 

  בבעל עניין בו:

   

  

לעניינים רפואיים של  סמנכ"ל 

  .החברה
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האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן   )4(  

ה בכירה משפחה של נושא משר

  אחר או של בעל עניין בתאגיד:

   

  

  .לא

 5-השכלתו וניסיונו העסקי ב  )5(  

  השנים האחרונות :

ד"ר לרפואה מאוניברסיטת תל  

במנהל עסקים  MBAאביב. 

מאוניברסיטת נורת'ווסטרן 

  ומאוניברסיטת תל אביב. 

-מנהל יישומים קרדו

 וסקולריים באיתמר מדיקל.

, 2009החל מחודש אוגוסט 

ן כסמנכ"ל שיווק בחברה כיה

כיהן כסמנכ"ל  2012ובשנת 

  פיתוח עסקי בחברה.

  

  דורון כהן   שם נושא המשרה:  )1(  .5

  028015592   מספר זיהוי:  א)1(  

  10.10.1970   תאריך לידה:  )2(  

  15.2.2010   תאריך תחילת כהונה:  א)2(  

התפקיד שממלא בתאגיד,   )3(  

בחברה בת שלו, בחברה 

  בבעל עניין בו:קשורה שלו או 

   

  

  מימבקר פני

האם הוא בעל עניין בתאגיד או   )4(  

בן משפחה של נושא משרה 

בכירה אחר או של בעל עניין 

  בתאגיד:

   

  

  לא

 5-השכלתו וניסיונו העסקי ב  )5(  

  השנים האחרונות :

תואר בוגר במנהל עסקים  

וחשבונאות מהמסלול האקדמאי 

רו"ח ומבקר  של המכללה למנהל.

  ארה"ב. CIAמוסמך  פנים 

שותף במשרד פאהן קנה ניהול 

  בקרה בע"מ.

  

  רביד נטע   שם נושא המשרה:  )1(  .6

  037567344   מספר זיהוי:  א)1(  

  3.2.1976   תאריך לידה:  )2(  

  30.1.2011   תאריך תחילת כהונה:  א)2(  
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התפקיד שממלא בתאגיד, בחברה   )3(  

בת שלו, בחברה קשורה שלו או 

  ו:בבעל עניין ב

   

  

  חשב

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן   )4(  

משפחה של נושא משרה בכירה 

  אחר או של בעל עניין בתאגיד:

   

  

  לא

 5-השכלתו וניסיונו העסקי ב  )5(  

  השנים האחרונות :

תואר בוגר בכלכלה  

וחשבונאות מאוניברסיטת 

  רו"ח מוסמך. חיפה.

בקוסט פורר רו"ח ומבקר פנים 

וזר חשב גבאי את קסירר וע

  בנטוויז'ן בע"מ.

  

  כריס סלס   שם נושא המשרה:  )1(  .7

(מס' ביטוח  313804616   מספר זיהוי:  א)1(  

 לאומי)

  22.6.1962   תאריך לידה:  )2(  

  8.2.2010   תאריך תחילת כהונה:  א)2(  

התפקיד שממלא בתאגיד, בחברה   )3(  

בת שלו, בחברה קשורה שלו או 

  בבעל עניין בו:

   

כירות בחברה בת סמנכ"ל מ

  אמריקאית.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן   )4(  

משפחה של נושא משרה בכירה 

  אחר או של בעל עניין בתאגיד:

   

  

  לא.

 5-השכלתו וניסיונו העסקי ב  )5(  

  השנים האחרונות :

סמנכ"ל השכלה תיכונית.  

שיווק ומכירות בחברת 

Hansen Inc. סמנכ"ל ,

 Aestheraמכירות בחברת 

Inc. סמנכ"ל מכירות בחברת ,

Intuitive Surgical Inc..  

  

  יסנטפר טופרכריס   שם נושא המשרה:  )1(  .8

 (מס' דרכון) 219339843   מספר זיהוי:  א)1(  

  21.10.1970   תאריך לידה:  )2(  

  15.7.2012   תאריך תחילת כהונה:  א)2(  

התפקיד שממלא בתאגיד, בחברה   )3(  

ו או בת שלו, בחברה קשורה של

  בבעל עניין בו:

 VP Marketing  בחברת הבת

  בארה"ב
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האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן   )4(  

משפחה של נושא משרה בכירה 

  אחר או של בעל עניין בתאגיד:

   

  

  לא.

 5-השכלתו וניסיונו העסקי ב  )5(  

  השנים האחרונות :

 .U.S -תואר בוגר בהנדסה מ  

Military Academy at West 

Point , תואר מוסמך במנהל

 Western New - עסקים מ 

England University תואר ,

מוסמך בניהול מערכות 

 University of -בריאות מ 

South Florida .  

מנהל אזורי בחברה בת 

 -אמריקאית, סגן נשיא ב 

Alliance Bernstein מנהל ,

 Tampa -מערכות בריאות ב

General Hospital מנהל ,

 Intuitive -מכירות ב 

Surgical Inc  .  

  

  מורשי החתימה של החברה  :ב26תקנה 

  . עצמאייםחתימה  ילחברה אין מורש

 

  רואה החשבון של התאגיד  :72תקנה 

  ., רואי חשבוןסומך חייקין KPMG  שם: 

  ., חיפה7נחום חת  רחוב  מען:

  

  המלצות והחלטות הדירקטורים והחלטות אסיפה כללית מיוחדת  :29תקנה 

ורים בפני האסיפה הכללית, והחלטותיהם שאינן טעונות המלצות הדירקט  .א

 אישור האסיפה הכללית

 שינוי הון רשום או ההון המונפק של החברה .1

חריגה,  פרטית הצעה בדבר, החברה פרסמה דוח מיידי 2.9.2012ביום 

, לפיה, בהתאם הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית לא מהותית

 Oracleעם החברה של  9.8.2012להסכם השקעה שנחתם ביום 

Partners, L.P.,Oracle Institutional Partners, L.P. ומשקיעים 

החברה תקצה  ")המשקיעים(" לחברה קשורים שאינם נוספים

ש"ח ע.נ.  0.01 בנותמניות רגילות  7,053,529סך כולל של  למשקיעים
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כ"א של החברה, ובנוסף, כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש 

 מניות רגילות.  7,053,529לעד 

  

(מס'  2.9.2012לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

   ). 2012-01-227304 –אסמכתא 

 

 החלטות האסיפה הכללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים  .ב

 אין.

 

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת  .ג

האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה החליטה  4.12.2012ביום  .1

 - אופציות בלתי סחירות הניתנות למימוש ל 150,000אשר הענקת ל

ש"ח ע.נ. כל אחת למר  0.01מניות רגילות של החברה בנות  150,000

אופציות  40,000אורי הדומי, דירקטור ומנכ"ל החברה, ולאשר הענקת 

מניות רגילות של החברה  40,000 -בלתי סחירות הניתנות למימוש ל

יוחנן, דירקטורית - ל אחת לשרית סוכרי בןש"ח ע.נ. כ 0.01בנות 

בחברה. ההקצאה הפרטית הינה במסגרת מתאר לעובדים שהחברה 

), כפי שתוקן 2012-01-204957(מס' אסמכתא:  7.8.2012פרסמה ביום 

  .)2012-01-225378(מס' אסמכתא:  30.8.2012ביום 

  

, זומנה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של 24.2.2013יום ב .2

מעבר למתכונת דיווח ) 1: (, אשר על סדר יומה31.3.2013החברה ליום 

התקשרות בפוליסות ) 2; (בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות המותאמות 

אישור תנאי העסקתו של ) 3; (למסגרת הביטוחים הנדרשת בארה"ב

יד מנכ"ל החברה, בתוקף מיום המנכ"ל, בקשר עם שובו לארץ בתפק

1.1.2013 .  

נוספים לפרטים  נכון למועד דוח זה, טרם כונסה האסיפה כאמור.

ראו זימון אסיפה שהחברה אודות האסיפה הכללית המיוחדת כאמור, 

  )2013-01-046185 –(מס' אסמכתא  24.2.2013פרסמה ביום 

           

  החלטות החברה   :א29תקנה 

   וליסת ביטוח אחריות נושאי משרהאישור התקשרות החברה בפ  .א

האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אישרה את  15.8.2010ביום 

לשנת דירקטורים ונושאי משרה אחריות ביטוח התקשרות החברה בפוליסת 

ביחס לכל נושאי המשרה בחברה ובחברות בנות של החברה (חברות  2011

ת שלהן או מכח ההצבעה שלהן או יותר מהון המניו 50% -שהחברה מחזיקה ב

  , בתנאים כדלקמן: או זכאית למנות את רוב חברי הדירקטוריון)
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, גבול אחריות 30.7.2012ותסתיים ביום  1.8.2011תקופת הביטוח תחל ביום 

למקרה  מיליון דולר ארה"ב אחת עשרההמבטח יהיה עד לסך כולל של 

 השתתפותארה"ב וב אלפי דולר 13,000בפרמיה שנתית כוללת של  ,ולתקופה

, בכל העולם (למעט ארה"ב אלפי דולר ארה"ב 7.5 בסך שלשל החברה  עצמית

אלפי דולר ארה"ב לתביעות בקשר עם ניירות ערך (מלבד  50וקנדה), בסך של 

אלפי דולר ארה"ב לתביעות בארה"ב ו/או  35ארה"ב ו/או קנדה), בסך של 

  .ודה ארה"באלפי דולר ארה"ב לתביעות עב 50בקנדה ובסך של 

  

התקשרות החברה מעת את אישרה האסיפה הכללית של החברה  באותו מועד

לעת בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות ביחס לכל 

נושאי המשרה בחברה ו/או בחברות בנות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, 

תקופות ביטוח ) 5) ועד חמש (30.6.2011החל מתום תקופת הביטוח הנוכחית (

כפי שתקבענה על ידי דירקטוריון החברה, ובלבד שגבול שנתיות במצטבר 

דולר  15,000,000האחריות של כל פוליסת ביטוח כאמור לא יעלה על סך של 

ארה"ב ושהפרמיה השנתית בה תישא החברה בגין כל פוליסה כאמור לא 

  דולר ארה"ב. 25,000תעלה על סך של 

, זומנה אסיפה כללית מיוחדת 24.2.2013יום בלעיל, ) 2ג'(29כמפורט בתקנה 

, בין היתר, , אשר על סדר יומה31.3.2013של בעלי המניות של החברה ליום 

התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עתידיות 

    .המותאמות למסגרת הביטוחים הנדרשת בארה"ב

לפרטים נוספים אודות  .נכון למועד דוח זה, טרם כונסה האסיפה כאמור

האסיפה הכללית המיוחדת כאמור, ראו זימון אסיפה שהחברה פרסמה ביום 

  .)2013-01-046185 –(מס' אסמכתא  24.2.2013

   

 פטור שיפוי והתחייבות ל  .ב

, האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות בחברה אישרה 13.9.2011ביום 

ונושאי משרה בחברה והענקת כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים תיקון את 

כתבי שיפוי (בנוסח המתוקן) לנושאי משרה ודירקטורים המכהנים במועד 

גם תוקנו כך שיכללו כתבי השיפוי . החלטה בחברה, וכפי שיהיו מעת לעתה

התחייבות לשיפוי בגין חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור כלל 

)(א) לחוק ניירות 1נד(א)(52הנפגעים מן ההפרה בהליך מנהלי כאמור בסעיף 

ערך, וכן בגין הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל 

בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין 

  כמפורט להלן: 

  

  התחייבות לשיפוי .1

") לטובת אדם המקבלחבות כספית שתוטל על מקבל כתב השיפוי ("

דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר  אחר על פי פסק
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"); ובלבד שהחבות הסופית חבות סופיתשאושר בידי בית משפט ("

שהוטלה על המקבל קשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר 

 מהאירועים הקובעים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי;

  

א הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצי

המקבל או שיחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי 

החברה או תאגיד אחר, לפי המקרה, או בשם מי מהם או בידי אדם 

אחר, אשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד המקבל ובלי שהוטלה 

עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב 

לת חבות כספית כחלופה להליך פלילי אישום נגד המקבל אך בהט

הוצאות התדיינות  בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; ו/או

סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא המקבל או שחויב בהן 

בידי בית משפט באישום פלילי שממנו יזוכה, או באישום פלילי שבו 

הוצאות ("יורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית 

בקשר עם הליך אכיפה יא המקבל וצאות שהוצו/או ה "). התדיינות

, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה ומנהלי שהתנהל בעניינ

תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף ; ו/או שכר טרחת עורך דין

  .)(א) לחוק ניירות ערך1נד(א)(52

  

כאמור לעיל תחול התחייבות החברה לשיפוי בגין הוצאות התדיינות 

בקשר לכל אירוע, לרבות האירועים הקובעים המפורטים בתוספת 

  . לכתב השיפוי

  

סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה 

ו/או  במצטבר על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו או שיוצאו על ידי החברה

מי של מההון העצ 25%-, לא יעלה על סכום השווה לעל ידי תאגיד אחר

פי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה, כפי שיהיו - החברה על

במועד מתן השיפוי בפועל, והכל בנוסף לסכומים שיתקבלו, אם 

  יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה. 

  

 התחייבות לפטור .2

מיוחדת של בעלי המניות בחברה האסיפה כללית ה, 29.1.2008ביום 

י פטור ליו"ר הדירקטוריון, מר יונתן אדרת, מתן כתבאישרה 

והדירקטורים החיצוניים, ה"ה דוד שלכט וגיל ביאנקו, בנוסח המקובל 

- ו 259סעיף פטור בכפוף להוראות סעיפים בחברה, כתב הפטור כולל 

לחוק החברות, וכל הוראת דין שתבוא במקומם, הפוטר את נושאי  263

נגרם שנזק שייגרם לה ו/או  המשרה מראש מכל אחריות כלפיה בשל כל

ה כלפישלהם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות 
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בפעולות נושא המשרה בתום לב ובתוקף היותו נושא משרה ו/או 

מועסק בחברה, למעט הפרת חובת הזהירות שנעשתה מתוך כוונה או 

חריות מתוך פזיזות, וכן שלא יהיה בו כדי לפטור את נושא המשרה מא

  כלפי החברה כעקב הפרת חובת הזהירות בכל הקשור לעניין חלוקה.

  

כמו כן, הפטור הנ"ל מהפרת חובת הזהירות, לא יחול בכל הליך של 

"תביעה שכנגד" של החברה כנגד נושא המשרה כתגובה לתובענה של 

נושא המשרה כנגד החברה, למעט מקום בו התובענה של נושא המשרה 

ויות מגן בדיני העבודה שמקורם בדין ו/או בהסכם הינה לשמירה על זכ

      עבודה אישי בינו לבין החברה. 

  

    

  ).3) עד (1א (29בתקופת הדוח לא התקבלו בחברה החלטות כמפורט בתקנה 

  

      

          _______________________  

  בע"מ רובוטיקהמזור               

  :שמות החותמים

  יו"ר הדירקטוריון -  יונתן אדרת  . 1

  מנכ"ל ודירקטור -רי הדומי או  . 2

  

  

  .2013במרץ,  19 :תאריך
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  שאלון ממשל תאגידי 

  ))"החוק"(להלן:  1968- תשכ"ח ,א לחוק ניירות ערך36(הנחיה לפי סעיף 

  הגדרות .1

  -בהנחיה זו

", שליטה", "קרוב"", פעולה", "עסקה"", ענין אישי"", חברה ציבורית"", ועדת דירקטוריון", "דירקטור חיצוני" ,"דירקטור בלתי תלוי" ",בעל עניין"

  לחוק החברות; 1יף סעכהגדרתם ב -" תקנון"

  ;הדוחות תקנותכמשמעות המונח בפרק ב' ל -"דוח תקופתי"

  ;הדוחותתקנות כמשמעות המונח בפרק ד' ל -"דוח רבעוני"

  ;אישור הדוחות הכספיים תקנות בכמשמעותם  -"ועדה לבחינת הדוחות הכספיים", "הצהרה", "הוועדה"

  ;לחוק החברות 240כמשמעות המונח בסעיף  - "זיקה"

  ;1999-חוק החברות, תשנ"ט -ק החברות"חו"

  ;1968- חוק ניירות ערך, תשכ"ח -" חוק ניירות ערך"

לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  ות החברות (תנאים ומבחניםבתקנ םכמשמעות - "מומחיות חשבונאית ופיננסית"", מקצועית כשירות"

  ;2005-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

  הדוחות; כהגדרתם בתקנות -"שנת הדיווח"", מבטח"

  (ד) לחוק ניירות ערך;37בסעיף  כהגדרתו - "בכירה נושא משרה"
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   לחוק החברות, לפי העניין; 268או  1כמשמעותם בסעיף  -"בעל שליטה", "שליטה"

תאגיד הבוחר ליישם את השאלון ביישום האמור,  על אף .שקדמו למועד פרסום הדוח התקופתי xx.31.12ליום ועד  xx .1.1משמעה מיום -"שנת הדיווח"

(לגבי יישום מוקדם  30.9.12ועד ליום  1.10.11 מיום(לכל הפחות) היה ת"שנת הדיווח" ), 2012מוקדם (זאת בנוסף לפרסום השאלון בדוח התקופתי לשנת 

תהיה שנה אחת מלאה לפחות,  ), "שנת הדיווח"121 - "ג טופס תע(דוח מיידי יישם את השאלון במסגרת שבוחר ל תאגיד. לגבי )30.9.12בדוח רבעוני ליום 

  ;שתסתיים סמוך למועד פרסום השאלון

או בגדר ), שהנם בגדר חברה ציבורית חברה ציבורית כמשמעות המונח בחוק החברות (ובכלל זה תאגיד בנקאי ומבטחתאגיד מדווח שהנו בגדר  - "תאגיד"

  ;תאגיד זר

  ניירות ערך; כהגדרתו בחוק -"תאגיד בנקאי"

  א לחוק ניירות ערך;39ור בסעיף חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ומניותיה הוצעו לציבור בישראל, כאמ -"תאגיד זר"

  ;2010 –תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), תש"ע  -"תקנות אישור הדוחות הכספיים"

  .1970- חות תקופתיים ומיידיים), תש"לתקנות ניירות ערך (דו" - "תקנות הדוחות"

  גילוי .2

 .כמפורט להלןבנוסח ובצורה גילוי אודות שאלון ממשל תאגידי,  דוח תקופתילכל בפרק "פרטים נוספים על התאגיד" המצורף תאגיד יכלול   )א(

  :ידרש לקיים את הוראות הגילוי המפורטות להלןתאגיד לא י, (בדוח התקופתי) במקביל ליישום השאלון  )ב(

  ;הדוחות לתקנות )א9)(ג(48 ותקנה) א9)(ב(10 תקנהלפי  -תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר ההורא )1(

 ;)(א) לתקנות הדוחות9(ב)(10תקנה לפי  - חשבונאית ופיננסית מומחיות בעלי דירקטורים של המזערי המספר בדבר גילוי )2(

 ;וחותהד לתקנות 15)ב(10 לפי תקנה הכספיים הדוחות אישור הליך בדבר גילוי )3(
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 ).2011בפברואר  21הנחיית הגילוי בעניין הליך אישור הדוחות הכספיים (מיום  )4(

  

 תחולה  .3

  . כל תאגיד (כהגדרתו לעיל)על תחול  זו הנחיה

תינתן  לתאגיד הזר. לגביו, ובשינויים המחויבים החברות חוק הוראות תחולת להיקף לב בשיםהשאלון יחול , בישראל לציבור מניות ציעהש אגיד זרלגבי ת

  .אפשרות לענות גם "לא רלוונטי", בשים לב להוראות חוק החברות החלות עליו ולהוראות כלליות נוספות

  תחילה .4

 2012.1בדוחות תקופתיים לשנת  זו הנחיהתחילתה של 

  תאגידי ממשל שאלון

  -במסגרת שאלון זה תשומת לב כי 

ותשובה "לא  √– משבצת הרלוונטית באמצעות. תשובה "נכון" תסומן בולהיפך, תקין תאגידי ממשל של לקיומו חיובית אינדיקציה מהווה ותהשאל מן אחת כל לגבי" נכון" תשובה שבה במתכונת ערוך השאלון )1(

לצורך קבלת מידע נוסף (ולפי העניין), יש ; בדבא למצות את כל היבטי הממשל התאגידי הרלוונטיים לתאגיד, אלא עוסק במספר היבטים בל אינוהשאלון למען הסר ספק יובהר כי ; X -אמצעותנכון" תסומן ב

 לעיין בדיווחים השוטפים של התאגיד.

מיום (לכל הפחות) תהיה לגבי תאגיד הבוחר ליישם את השאלון ביישום מוקדם על אף האמור, "שנת הדיווח"  ;שקדמו למועד פרסום הדוח התקופתי. xx.31.12ועד ליום  xx .1.1"שנת הדיווח" משמעה מיום )2(

), "שנת הדיווח" תהיה שנה אחת מלאה לפחות, 121 -לגבי תאגיד שבוחר ליישם את השאלון במסגרת דוח מיידי (ע"ג טופס ת .)30.9.12(לגבי יישום מוקדם בדוח רבעוני ליום  30.9.12ועד ליום  1.10.11

  ;שתסתיים סמוך למועד פרסום השאלון

 ה מתייחסת להוראת חובה מצוין הדבר במפורש;לצד כל שאלה מצוינת המסגרת הנורמטיבית. במקרה שהשאל )3(

   .  הרלוונטית השאלה מן הפניה תוך לשאלון, סיום הערות במקרה שתאגיד מבקש להוסיף מידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר בקשר עם תשובותיו בשאלון, יוכל לעשות כן במסגרת )4(

                                                                 
, או במסגרת דוח 30.9.12), במסגרת הדוחות הרבעוניים ליום 2012יהיה רשאי לפרסם את השאלון ביישום מוקדם (בנוסף לפרסום השאלון בדוח התקופתי לשנת  למען הסר ספק יובהר כי תאגיד 1

 פומבי).  -(דיווח כללי 121 -מיידי ע"ג טופס ת
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   הדירקטוריון עצמאות

  
  נכון 

  
 נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל  .1
  

 , כאמורימים 90אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על  בשאלה זו ניתן לענות "נכון"
 כיהנו לא ים) בה(בימ הזמן תקופתתצוין (נכון/לא נכון)  שהיא תשובהכל בואולם ) לחוק החברות, 10((ב)א.363בסעיף 

בדיעבד, תוך הפרדה בין  שאושרה ת כהונהתקופ גם זה ובכלל(הדיווח  בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שניבתאגיד 
   :הדירקטורים החיצונים השונים)

  
  גיל ביאנקודירקטור א':  

  
  דוד שלכט  :דירקטור ב'

  
2 :שאלון זה פרסום למועד נכוןהמכהנים בתאגיד  החיצוניים הדירקטורים מספר

√  
  הוראת חובה

  
 רותבהח לחוק 239 סעיף

2.  
  א.

  
 _____ _____  (כולל דח"צים) 3: שאלון זה פרסום למועד נכון מספר הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בתאגיד

  

 1סעיף  -חוק החברות 
(הוראות  לתוספת  הראשונה

, ממשל תאגידי מומלצות)
א) 9(ג)(48-א) ו9(ב)(10תקנה ו

 ות הדוחותלתקנ

  ב.
  

  -שאלון זה פרסום למועד נכון
  

שליש מבין   - )בעל שליטה - או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (בסעיף זה  בתאגיד שיש בו בעל שליטה -
  .ירקטוריון, לפחות, בלתי תלוייםחברי הד

  
  רוב חברי הדירקטוריון בלתי תלויים.  -בתאגיד שאין בו בעל שליטה -

  
  

√   
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  ג.
   תלויים. בלתי דירקטוריםלי של אמינימ/מספר  2שיעור בו יכהן תקנון כיב התאגיד קבע

  
   - יצוין "נכון" הינה אם תשובתכם

  
   : בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים מספר/שיעור

  
  :הדיווח (לענין כהונת דירקטורים בלתי תלויים) בשנת התקנון עמד בפועל בהוראת התאגיד

  כן  

 לא  

  משבצת המתאימה).ב   x (יש לסמן

  X 

בשנת  קיימו הםונמצא כי  (והדירקטורים הבלתי תלויים) עם הדירקטורים החיצוניים בשנת הדיווח נערכה בדיקה .3
(והבלתי תלויים)  החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק (ו)- ו )ב(240 סעיף את הוראתהדיווח 

   .(או בלתי תלוי) הם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצונימתקיימים בוכן  המכהנים בתאגיד
  

 סמנכ"ל הכספים שערך את הבדיקה האמורה:  גורםיצוין ה - הינה "נכון" אם תשובתכם

√ 
   

א. 245  ,241 ,(ב)240 פיםיסע
 לחוק החברות 246 -ו

ל הכללי, במישרין או בעקיפין (למעט למנה 3כפופים אינם הדיווח, שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל .4
  דירקטור שהוא נציג עובדים, אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים).

  
  עמדו שלא הדירקטוריםמספר  יצוין  -  )כפוף למנהל הכללי כאמור (קרי, הדירקטור "לא נכון" הינה אם תשובתכם

 ._____ האמורה: במגבלה

√  

 3סעיף  -חוק החברות 
הוראות ( לתוספת  הראשונה

  ממשל תאגידי מומלצות) 

 

טרם התחלת כל ישיבת דירקטוריון ביקש התאגיד מכל הדירקטורים המשתתפים בדיון ו/או בהצבעה כאמור, גילוי לגבי  .5
  4בנושא  שעל סדר יומה של הישיבה, לפי העניין. ו/או ניגוד עניינים שלהם אישי קיומו של עניין

  
דיעו על קיומו של ענין אישי ו/או ניגוד עניינים, השתתפו בדיון ו/או בהצבעה כאמור בנוסף, יצוין האם דירקטורים שהו

  :(ב) לחוק החברות)278(למעט דיון ו/או הצבעה שלרוב הדירקטוריון היה עניין אישי כאמור בסעיף 
  
  . _____כן. שיעור הדירקטורים כאמור שהשתתפו בדיון ו/או בהצבעה:   �
  

  .לפי מספר הדיונים/הצבעות שהיו בשנת הדיווח) (יש להוסיף שורות נוספות

  

  
 278 -ו 269, 255פים סעי

 רותבהח לחוק

                                                                 
   . 1/3נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין , בתאגיד בו לדוגמה ,. כךהדירקטורים מספר מסוים מתוך כל -"שיעורבשאלון זה " 2
3

  לעניין שאלה זו.  "כפיפות"לא ייחשב כ ,עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק 
4

  תאגיד רשאי שלא לענות על שאלה זו. בשנת היישום לראשונה,  
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  לא.   �
 

 לפי דירקטור לבקשת בהתאם, התאגיד חשבון על מקצועי ייעוץ שירותי להעמיד הדירקטוריון סירב לא הדיווח, בשנת .6
   החברות, ככל שנתבקש לכך. לחוק) א(266 סעיף

 
 ונימוקי לבקשה הדירקטור יפורטו נימוקי –"לא נכון" (קרי, הדירקטוריון סירב כאמור)  הינה אם תשובתכם
  ._____לאמור:  גילוי ניתן בו המיידי תינתן הפנייה לדיווח לחלופין לבקשה, או היענות-לאי הדירקטוריון

   .(הדירקטוריון לא נתבקש כאמור) לא רלוונטי 

√  

  

 החברות לחוק) א(266 סעיף

בישיבות  נכח לא, משרה בכירה אחר בתאגיד או נושא דירקטור שאינו, מטעמו) מי ו/או השליטה (לרבות קרובו לבע  .7
  שהתקיימו בשנת הדיווח.  הדירקטוריון

  
משרה  ו/או נושא דירקטוריון אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאינו חבר

יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות האדם הנוסף בישיבות  – שיבות הדירקטוריון כאמור)בכירה בתאגיד נכח בי
  הדירקטוריון כאמור:

  
  ._____זהות: 

  
  ._____תפקיד: 

  
  ._____פירוט הזיקה לבעל השליטה (אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו): 

  לא כן    האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים: 

  המתאימה) במשבצת   x(יש לסמן 
  

  ._____שיעור נוכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח: 
  
 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי  
  

  

  

  לחוק החברות 106סעיף 

  

 

 
 

   הדירקטורים וכישורי שירותכ
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 נכון

  
  נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

יים מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים בתאגיד, קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לס לאבתקנון התאגיד   .8
   נחשבת מגבלה). אינהקביעה ברוב רגיל  –(לעניין זה  שאינם דירקטורים חיצוניים

   –(קרי, קיימת מגבלה כאמור) יצוין  תשובתכם הינה "לא נכון" אם

 

√  
לחוק  222 - ו 85פים סעי

ב. לחוק 46, סעיף החברות
 ניירות ערך 

   
  ._______________________________________ שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור: פרק הזמן  א.

    

   
      .______________________ הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:  ב.

   
      _________________  מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים:  ג.

   
      ____________ הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון:  ד.

היה  יומה סדר שעל הכללית אסיפהה זימון למועד עובר הצהירושכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח  הדירקטורים כל .9
וכי לא  תפקידם ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש (תוך פירוטם) והיכולת הדרושים הכישורים להם יש כי, מינוים

לחוק החברות, ולעניין דירקטור בלתי תלוי מתקיים בהם  227 -ו 226מתקיימות לגביהם ההגבלות האמורות בסעיפים 
   .לחוק החברות 1) להגדרה "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 2(-) ו1גם האמור בפסקאות (

 : _____.גביהםל האמור התקיים שלא הדירקטורים יצוינו שמות  -  "לא נכון" הינה אם תשובתכם

√  

  הוראת חובה

ב. 224 -א.ו224סעיפים 
 לחוק החברות

החל על התאגיד והדירקטורים,  חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין לדירקטורים הכשרה לתאגיד יש תוכנית .10
   , בין השאר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד.תמכהנים, המותאמ דירקטוריםהכשרת המשך ל תכנית וכן

  הדיווח: בשנת הופעלה התוכנית יצוין האם -ם תשובתכם הינה "נכון"א

 כן   

 לא  

 X 
(א)  4סעיף  -חוק החברות 

לתוספת הראשונה (הוראות 
 ממשל תאגידי מומלצות)
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 במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

החלות על  אגידיהת הממשל הטמעת הוראות על אחראי) הדירקטוריון אדם אחר שמינה או( הדירקטוריון ר"יו .11
  הדיווח.  שנת במהלך תאגידי בממשל הקשורים בנושאים הדירקטורים לעדכון ופעל  ,התאגיד

   ותפקידו: נא ציינו את שמו, האחראי (חלף יו"ר הדירקטוריון) לתפקיד אחר אדם מינה הדירקטוריון אם

 גב' שרון לויטה, סמנכ"ל כספים

√  
(ב)  4סעיף  -חוק החברות 

ה (הוראות לתוספת הראשונ
 ממשל תאגידי מומלצות) 

12. 
 א.

חשבונאיתמומחיותבעלילהיותשעליהםבדירקטוריון דירקטורים שלנדרש מזערימספרבתאגיד נקבע
  ופיננסית. 

  √ 1יצוין המספר המזערי שנקבע:  - אם תשובתכם הינה "נכון"

  הוראת חובה

) לחוק 12(א)(92סעיף 
 החברות

  ב.
 דירקטורים, ופיננסית החשבונאית המומחיות בעל החיצוני לדירקטור בנוסף יהנו בתאגיד,בכל שנת הדיווח כ

  הדירקטוריון. קבע שאותו במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי נוספים

בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים נוספים בעלי מומחיות חשבונאית 
 לא (בימים) בה הזמן , ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופתימים 60על  ופיננסית אינה עולה

  _____________. :בתאגיד דירקטורים כאמור כיהנו

√  

 

  הוראת חובה

 (ד) לחוק החברות219סעיף 

  ג.
  הדיווח: שנת במהלך בתאגיד מספר הדירקטורים שכיהנו

  3 ופיננסית: חשבונאית כשירות בעלי

  0: מקצועית שירותכ בעלי

שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח, יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר (למעט  במקרה
  מקרות השינוי) של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח. ימים 60בתקופת זמן של 

_____ _____ 

  

(ד), 219), 12(א)(92סעיפים 
) לחוק החברות, 1(א240

) 9(ג)(48-)(א) ו9ב)((10תקנה 
  לתקנות הדוחות

 

13. 
  א.

(ד) לחוק החברות לענין גיוון הרכב 239חיצוני בשנת הדיווח, קוימה הוראת סעיף דירקטורמינויבמועד
  הדירקטוריון משני המינים. 

 רלוונטי (לא מונה דירקטור חיצוני בשנת הדיווח) לא  

     

  הוראת חובה

 (ד) לחוק החברות239סעיף 

  ב.
  חברים משני המינים. הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שנת כלב

  ._____יצוין פרק הזמן (בימים) בו לא התקיים האמור:  - אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

, ימים 60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על 

√  

   

 2סעיף  -חוק החברות 
לתוספת הראשונה (הוראות 
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משני  דירקטורים בתאגיד כיהנו לא (בימים) בה הזמן ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת
  ._____ :המינים

  ממשל תאגידי מומלצות)

  

  .ג
  אלון זה: מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום ש

  .1,  נשים:  4 גברים:
_____ _____ 

  

אסיפה כללית) הדירקטוריון ישיבות    (וכינוס 

  
 נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

14.   
  א.

  הדיווח:  בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר
  

  2    ):2012רבעון ראשון (שנת 
           3                  רבעון שני: 

           6             רבעון שלישי: 
           4               רבעון רביעי:

_____  
  

_____ 
  

א. 224 -ו 98,  97סעיפים 
 לחוק החברות

  .ב
 לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח, יצוין שיעור השתתפותו בישיבות

במהלך  ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר, וכמצוין להלן) שהתקיימולרבות  - בס"ק זה הדירקטוריון (
   הדיווח (ובהתייחס לתקופת כהונתו): שנת

  (יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים).

_____  _____  שיעור   שם הדירקטור
השתתפותו 

בישיבות 
  הדירקטוריון

  

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות ועדת 
 לגביביקורת (
חבר דירקטור ה

  וועדה זו)ב

עור שי
השתתפותו 

בישיבות הועדה 
לבחינת הדוחות 

לגבי (כספיים 
חבר דירקטור ה

  וועדה זו)ב

שיעור השתתפותו בישיבות 
ועדות דירקטוריון נוספות בהן 

  (תוך ציון שם הועדה) הוא חבר

  ועדת תגמול 
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        100%  יונתן אדרת

        100%  אורי הדומי   

  

  

   
  

רית סוכרי ש
  יוחנן-בן

96%  100%  100%  100%  

  

   

   
  

  100%  100%  100%  100%  גיל ביאנקו

  

   

   
  

  100%  100%  100%  100%  דוד שלכט

  

   

15. 
 המשרה ונושאי הכללי דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת

 עמדתם. את להביע הזדמנות להם שניתנה נוכחותם, לאחר בלא, לו הכפופים

 5סעיף  -חוק החברות   √
(הוראות  לתוספת הראשונה

 ממשל תאגידי מומלצות)

16.  

 √  בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית (ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה).
  הוראת חובה 

  לחוק החברות 60סעיף   

  

   הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה
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 נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

17.  
  .דירקטוריון ר"יו בתאגיד ןכיה הדיווח שנת בכל

כאמור ימים  60יו"ר דירקטוריון אינה עולה על ן בתאגיד אם תקופת הזמן בה לא כיה בשאלה זו ניתן לענות "נכון"
כיהן  לא (בימים) בה הזמן תצוין תקופתשובה שהיא (נכון/לא נכון) בכל ת, ואולם )) לחוק החברות2א.(363בסעיף 

  ._____ :בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור
 

√ 

 

  הוראת חובה
  

 לחוק החברות(א) 94  סעיף

18.   
  מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

בסעיף  כאמור ימים 90על  מנכ"ל אינה עולה בתאגיד "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהןבשאלה זו ניתן לענות 
כיהן בתאגיד  לא (בימים) בה הזמן תצוין תקופתבכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) ) לחוק החברות, ואולם 6א.(363

   ._____ :מנכ"ל כאמור
  

√ 

 

  הוראת חובה
  

  לחוק החברות 119סעיף 

יותיו, כפל הכהונה אושר בהתאם בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכו .19
  (ג) לחוק החברות.121סעיף הוראות ל

 ו/או כפל הכהונה את אישרה אשר הכללית אודות האסיפה נא הפנו לדיווח המיידי - אם תשובתכם הינה "נכון"
  ._____הפעלת הסמכויות כאמור: 

 (ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור). לא רלוונטי 

 

 
  הוראת חובה

לחוק  121 - ו 95ים פסעי
 החברות

   הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ .20

  –(קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון)  לא נכון"אם תשובתכם הינה "
√  

לחוק  121 - ו 95סעיפים 
 החברות

 _____ _____  ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:   א.

  ב.
     (ג) לחוק החברות:121ם לסעיף בהתא כהונה אושרהה

  כן  

 לא  

_____ 

_____ 
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  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

21.  
   .למעט כדירקטור ,בתאגידבכירה  כנושא משרה מכהן כמנכ"ל או אינובעל שליטה או קרובו 

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי  

 
  לחוק החברות 106סעיף  

 

  

  הביקורת ועדת 

  
נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

22. 
 √  הדיווח. שנת במהלך הביקורת בועדת היו חברים החיצוניים הדירקטורים כל

  הוראת חובה 
  

 לחוק החברות 115סעיף 

23.  
 √  חיצוני. דירקטור הוא הביקורת ועדת ר"יו

  הוראת חובה 
  

 לחוק החברות 115סעיף 

24. 
  - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת

  הוראת חובה _____
  

 לחוק החברות 115סעיף 

  קרובו. או השליטה בעל  א.

 א רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).ל  

  

 

    √  הדירקטוריון. ר"יו  ב.
 

  √  בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  ג.
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  √  קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה ללבע או לתאגיד הנותן דירקטור  ד.
 

  השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו  ה.

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי  

  

 

25.  
בשנת הדיווח בישיבות  לא נכחמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

   .(ה) לחוק החברות115תאם להוראות סעיף בהועדת הביקורת, למעט 
√ 

  הוראת חובה 
  

 (ה) לחוק החברות 115סעיף 

חברי  של שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת לדיון חוקי מנין .26
   ני.ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצו בלתי תלויים רוב הנוכחים היו דירקטוריםכאשר הועדה, 

 ._____: הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור  שיעוריצוין   - אם תשובתכם הינה "לא נכון" 
√ 

  הוראת חובה 

 א. לחוק החברות116סעיף 

27. 
לפי העניין, , המבקר החשבון ורואה הפנימי לפחות בנוכחות המבקר אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת

 .לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד, רה בתאגיד שאינם חברי הוועדהשל נושאי מש ובלא נוכחות

√ 

  הוראת חובה 

 החברות,) לחוק 1(117סעיף 
לתוספת   6סעיף  -חוק החברות 
(הוראות ממשל הראשונה 

 תאגידי מומלצות)

28. 
הועדה ו/או לבקשת הועדה  ר"יו הועדה, היה זה באישור חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל

  . (לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו)

  
√ 

  הוראת חובה 

 (ה) לחוק החברות 115סעיף 

29. 
 בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן בשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת לגבי

 √ כאמור. שהתלוננו לעובדים שתינתן נהההג ולגבי עסקיו בניהול לליקויים
  הוראת חובה  

 ) לחוק החברות6(117סעיף 
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( תפקידי הכספיים  הדוחות  לבחינת  בעבודתה - להלן הועדה   הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה) 

  
נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

לפני  סביר זמן הדירקטוריון בפני ת הדיווח הובאושהוגשו בשנ הכספיים לדוחות בנוגע הועדה של המלצותיה  א.  .30
  . , ודיווחה לו על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך הבחינההדיון בדירקטוריון

√  

  
  הוראת חובה

  

דוחות אישור ה) לתקנות 3(2תקנה 
והנחיית גילוי בעניין  ,כספייםה

  הליך אישור הדוחות הכספיים. 

  לקראת ישיבת הדירקטוריון  המלצותקבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת יצוין פרק הזמן (בימים) אותו   ב.
 _____ _____  1הרבעוניים:  או התקופתיים הדוחות בה יאושרו

  

  ג.

  : בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור הדוחות הכספייםבפועל מספר הימים שחלפו 

     1): 2012 שנתדוח רבעון ראשון (
                             1שני: דוח רבעון 

                       1דוח רבעון שלישי: 
                     4דוח שנתי:  

  

_____  

  
  

_____ 

, והמבקר הפנימי קיבל הודעות על קיום הדירקטוריוןהועדה וות ישיב לכל הוזמן התאגיד של המבקר החשבון רואה  .31
   הדיווח. שנתתקופות הנכללות בהמתייחסים ל התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בההישיבות כאמור, 

√   

  הוראת חובה
  

תקנה , לחוק החברות 168סעיף 
דוחות אישור ה ) לתקנות 2(2

 .כספייםה

 _____  _____  להלן: המפורטים התנאים התקיימו בכל שנת הדיווח, כל הבועד  .32

  הוראת חובה
  

דוחות אישור הלתקנות  3תקנה 
  .כספייםה

  
   √  .ואישור הדוחות כאמור)בועדה (במועד הדיון  מספר חבריה לא פחת משלושה  א.

  
  ב.

  

  √  כהונת חברי ועדת ביקורת). (ג) לחוק החברות (לענין-ב) ו(115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו
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  √  יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני.  ג.

  
  √  טורים בלתי תלויים. כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירק  ד.

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל   ה.  
  √  מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

  
  √  חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים.  ו.

  
  ז.

לבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה וב
  √  תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

כאמור לא אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, יפורט אילו מהתנאים   
 _____   ._____: התקיים

  

  מבקר  חשבון רואה

 
  
 נכון

  
 לא נכון

  
  תנורמטיבימסגרת 

33. 
 הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר בגין)ה לבחינת הדוחות הכספייםועדההביקורת (ו/או ועדת

הינם נאותים לשם ביצוע עבודת , הדיווח בשנת הביקורת שעות להיקף ושכר טרחתו ביחס בשנת הדיווח שירותי ביקורת
 .ביקורת ראויה

√  
  

  ) לחוק החברות5(117סעיף 
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34. 
  יההמלצות אתהעבירה ועדת הביקורת (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) ם מינויו של רואה החשבון המבקר, טר

  המבקר. חשבוןה רואה שלהיקף עבודתו ושכרו  עם בקשרלאורגן הרלוונטי בתאגיד, 

(בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר). לא רלוונטי  
ועדת הביקורת (ו/או הועדה לבחינת  האורגן הרלוונטי בתאגיד פעל על פי המלצות יצוין האם - אם תשובתכם הינה "נכון"

   :הדוחות הכספיים)

 כן  

  הניח זהותו)  ציון (תוך האורגן הרלוונטיהתשובה היא "לא", נא פרטו בהערות סיום לשאלון זה כיצד במקרה ש(לא

  ).עם היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקרדעתו בקשר 

  במשבצת המתאימה).   xסמן (יש ל

  

  ) לחוק החברות5(117סעיף    √

35. 
החשבוןרואהעבודתכי לא היתה מגבלה עלבשנת הדיווח בחנה )לבחינת הדוחות הכספיים הועדההביקורת (ו/או ועדת

  √  המבקר.
 חוק ניירות ערך ותקנותיו  

(לעניין "דוחות מבוקרים 
  כדין")

36. 
  

 הביקורת בממצאי המבקר החשבון רואה עםבשנת הדיווח  דנה )לבחינת הדוחות הכספייםה ועדה (ו/או הביקורת ועדת
  √  והשלכותיהם.

אישור לתקנות  2תקנה   
, חוק כספייםהדוחות ה

לתוספת  6סעיף  -החברות 
הראשונה (הוראות ממשל 

  תאגידי מומלצות) 

37. 
בדבר טרם מינויו של רואה החשבון המבקר,  ,ההניחה את דעת )לבחינת הדוחות הכספיים הועדה(ו/או  הביקורת ועדת

  .ומורכבותו התאגיד פעילות אופי לאור וזאת ביקורת בתאגיד לביצוע והתאמת כשירות

 רואה חשבון מבקר לא מונה(בשנת הדיווח  לא רלוונטי.(     
√  

 חוק ניירות ערך ותקנותיו  
(לעניין "דוחות מבוקרים 

  כדין")

38. 
  

בתפקידו (כרואה חשבון מבקר המטפל במשרד רואה החשבון המבקר  בהם מכהן השותףנא פרטו את מספר השנים 
   שנים 6 בתאגיד):

  
_____  

  
_____  

 חוק ניירות ערך ותקנותיו
(לעניין "דוחות מבוקרים 

  כדין")

39. 
  

  √  לבחינת הדוחות הכספיים אליהן הוזמן. הועדהרואה החשבון המבקר השתתף בשנת הדיווח בכל ישיבות 
(ב) לחוק החברות,  168ף סעי  

אישור  לתקנות  2תקנה 
    כספייםהדוחות ה
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  עניין בעלי עם עסקאות

 
  
 נכון

  
 לא נכון

  
  תנורמטיבימסגרת 

40. 
  

התאגיד אימץ נוהל, שאושר בידי ועדת ביקורת, שעניינו עסקאות בעלי עניין על מנת להבטיח כי עסקאות כאמור יאושרו 
 כדין. 

√ 
   

         ,255, 253, 117סעיפים 
 לחוק החברות 270-278

41. 

 

  

 ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול.- מועסק על אינובעל השליטה או קרובו (לרבות חברה שבשליטתו) 

   – יצויןאם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול) 

  התאגיד מקרב בעל השליטה בו ו/או קרובו (לרבות חברות שבשליטתם):  ידי-על המועסקים ספרמ  -

   :דיןידי האורגים הקבועים בבאושרו הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור האם   -

  כן  

  

 לא  

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

  .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי_____.

 

 
  

 ) לחוק החברות4(270סעיף 

42. 
  .תחום אחד או יותר)ב( התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל למיטב ידיעת התאגיד,

 :בו השליטה ובעל התאגיד פעילויות בין לתיחום יצוין האם נקבע הסדר –נכון" לא  תשובתכם הינה " אם
 

   

סעיף , לחוק החברות 254סעיף 
פרט לחוק ניירות ערך ( 36
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  כן   

  לא  

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

 טי (בתאגיד אין בעל שליטה).לא רלוונ  

 )חשוב למשקיע הסביר

  

              יונתן אדרת: הדירקטוריון ר"וי
1

  19.3.2013 תאריך החתימה:      ביאנקוגיל  וועדה לבחינת הדוחות הכספיים: הביקורת ועדת ריו"

  

                                                                 

  חברה משמשת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.ועדת הביקורת של ה - חתימות 1



 

167 
 

  דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי - 5פרק 

  דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  

"), אחראית לקביעתה החברהבע"מ (" מזור רובוטיקהההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
  .בחברהועל הגילוי  והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

  , מנהל כללי;אורי הדומי .1

 , סמנכ"ל כספים; שרון לויטה .2

 );CTOפרופ' משה שהם, מדען ראשי ( .3

 אליהו זהבי, סמנכ"ל תפעול ופיתוח; .4

 אבי פוזן, סמנכ"ל שיווק ומכירות; .5

 ; לעניינים רפואיים, סמנכ"ל דורון דינשטיין .6

 ארה"ב;בבת ה תבחברות כריס סלס, סמנכ"ל מכיר .7

 ;בחברת הבת בארה"ב VP Marketingכריסטופר פרנטיס,  .8

  

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בחברה, אשר תוכננו 
בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי 

ם האמורים, בפיקוח דירקטוריון החברה, אשר נועדו לספק מידה שמבצע בפועל את התפקידי
סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, 
ולהבטיח כי מידע שהחברה נדרשת לגלות בדוחות שהיא מפרסמת על פי הוראות הדין נאסף, 

  בדין. מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים

  

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהחברה נדרשת 
לותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת החברה, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר גל

בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת 
  המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי. החלטות במועד

  

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק 
  ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

  

י ועל ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספ
והאפקטיביות שלה; הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על ובחברה מאוחדת הגילוי בחברה 

 הדיווח סיכוני הערכת הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה
  העסקיות היחידות ומהן והגילוי הכספי לדיווח מאוד המהותיים התהליכים מהם וקביעה והגילוי

 בחברה הקיימות הבקרות ותיעוד, מיפוי הפנימית הבקרה של האפקטיביות להערכת תהרלוונטיו
, הקיימים הבקרה פערי, ניתוח הבקרות של התכנון אפקטיביות, הערכת שלה המאוחדת ובחברה
, לרבות הפנימית הבקרה אפקטיביות של כוללת, הערכה הבקרות של התפעול אפקטיביותהערכת 
 הדוחות וסגירת עריכה תהליך, (Entity Level Controls) הארגון ברמת בקרות, המעטפת רכיבי

 ההנהלה ידי על זוהו אשר תהליכים ,(ITGC) המידע מערכות על כלליות , בקרותהכספיים
 , רכש ושכר. ירות, הינם: מכיוהגילוי הכספי לדיווח מאוד מהותיים כתהליכים

 
דירקטוריון כמפורט לעיל, בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח ה

הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 
  .אפקטיבית היא 31.12.2012בחברה ליום 
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  הצהרת מנהל כללי

  

  , מנהל כללי, מצהיר כי:אורי הדומיאני, 

  ");הדוחות(" 2012ת ") לשנהחברהבע"מ (" מזור רובוטיקהבחנתי את הדוח התקופתי של  .1

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

  ;מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות

ר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אח .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה 

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  .4
העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל , בהתבסס על הערכתי החברה
  הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  4.1
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה 

י באופן שיש בו לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספהחברה של  העל יכולת
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

  –הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי  4.2
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

  הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  אני, לבד או יחד עם אחרים בחברה: .5

ת ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרו 5.1
 השלחברה מאוחדת , לרבות לחברההמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

, מובא לידיעתי 2010-עבתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), תש"כהגדרתה 
, בפרט במהלך תקופת ההכנה של ובחברה המאוחדתבחברה על ידי אחרים 

  –הדוחות; וכן 

וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  קבעתי בקרות ונהלים, או 5.2
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

  הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,  5.3
זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה והצגתי בדוח 

  הפנימית כאמור למועד הדוחות.

  

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

  

  

  

  

  , מנכ"לאורי הדומי    19.3.2013

  חתימה שם ותפקיד    תאריך
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  יםהצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספ

  

  כי: ה, סמנכ"ל כספים, מצהירשרון לויטהאני, 

בע"מ  מזור רובוטיקהבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  .1
  ");הדוחות(" 2012") לשנת החברה("

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג  .2
חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים  לא נכון של עובדה מהותית ולא

שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 
  הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  .3
ת ותזרימי המזומנים של החברה הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולו

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  .4
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל , החברה
  הגילוי:

ים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של את כל הליקויים המשמעותי 4.1
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות 
הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה 

של החברה לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו  העל יכולת
ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות  להטיל

  –הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי  4.2
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

  הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  או יחד עם אחרים בחברה:אני, לבד  .5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  5.1
 השלחברה מאוחדת המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות 

, ככל שהוא 2010- (דוחות כספיים שנתיים), תש"עבתקנות ניירות ערך כהגדרתה 
דע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי רלוונטי לדוחות הכספיים ולמי

  -, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכןובחברה המאוחדתברה חאחרים ב

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת  5.2
פיקוחנו, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת 

ם בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות הדוחות הכספיי
  מקובלים;

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל  5.3
שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד 
לה הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנה

  ומשולבות בדוח זה.

  

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

  

  

  

  , סמנכ"ל כספיםשרון לויטה    19.3.2013

  חתימה שם ותפקיד    תאריך
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