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 1-א        

 תיאור עסקי החברה ופעילותה  -פרק א' 

 חלק ראשון: תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד 

   הגדרות

 לשם הנוחות, להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופיעים בפרק זה:

   חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים; -ברמור יונייטד ס.א. א "אברמור" 

אינם   "אנרגיה מתחדשת"  אשר  מתמשכים,  טבעיים  ומקורות  בתהליכים  מקורה  אשר  אנרגיה 

 ,מתכלים כתוצאה מרתימת האנרגיה האצורה בהם, בניגוד למקורות אנרגיה

אשר שימוש בהם כרוך בהקטנה משמעותית של מאגר  ,כגון דלקים מאובנים

 ; האנרגיה הזמין האצור בהם

קליטת אור קרני השמש והפיכתו לאנרגיה חשמלית אנרגיה המיוצרת על ידי  וולטאית" -"אנרגיה פוטו

   ;וולטאי אשר ידוע כתופעה פיזיקלית וכימית-על ידי האפקט הפוטו

 ;1, לרבות חברות בנות שלהאקופיה סיינטיפיק בע"מ "אקופיה" או "החברה" 

 ;Ecoppia Scientific LLP "אקופיה הודו" 

מציי   "AI"אקופיה  הנשאב  ממידע  הניזונה  ענן  טכנולוגיית  מבוססת  ניהול  פלטפורמת 

 הרובוטים ומקורות חיצוניים לטובת השגת הפעלה מיטבית; 

 ;הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ "הבורסה" 

"  GW"ג'יגה וואט" או " 

"מגה וואט" או  -ו

"MW" 

חשמלי השווה למיליון  יחידת כוח חשמלי השווה למיליארד וואט ויחידת כוח  

 ייצור אנרגיה; ת במיוחד כמדד לתפוקה של והמשמשבהתאמה,  ,וואט

, 2021בדצמבר    31  ליוםהחברה    של   והמאוחדיםהמבוקרים  הדוחות הכספיים   "הדוחות הכספיים" 

 ;ג' לדוח התקופתי פרקכ ורפיםהמצ

או   "הדוח התקופתי"

 "הדוח" 

 ; 2021הדוח התקופתי של החברה לשנת 

הספק  ""הספק", 

מערכת" או "הספק 

 מותקן"

 ; DC(1וולטאיים (במונחי -הספקי הלוחות הסולאריים במתקנים פוטו

 
 משקף את הספק הלוחות המותקנים, אשר הינם גורם ייצור החשמל. DCהספק במונחי  1
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 אקופיה הודו ואברמור יונייטד; "חברות הבת" 

  ;1999-חוק החברות, התשנ"ט "חוק החברות" 

 ;1968-תשכ"חהחוק ניירות ערך,  "חוק ניירות ערך" 

לשם   "טכנולוגיית ענן"  שרתים  חוות  באמצעות  לרוב  מחשב,  משאבי  המרכזת  טכנולוגיה 

 ; הקצאתם למשתמשים על פי דרישה, ללא מעורבות ישירה של המשתמשים

וולטאי",  -"מתקן פוטו

-"מערכות פוטו

וולטאיות", "מתקן  

"מערכות   , סולארי"

 " PVסולאריות" או "

מסוגלת להפוך את קרני ומתקן או מערכת אשר קולטת את קרני אור השמש 

)  Voltהשמש לאנרגיה חשמלית על ידי האפקט הפוטו (תמונה) וולטאי (אור  

   ;שהיא תופעה פיזיקלית וכימית

לניקוי  הרובוטים   "4E רובוטית "מערכת  Groundמסוג  במתקנים  סולאריים    לוחותמיועדים 

Mounted Fixed Tilt Solar PV installations; 

 Single Axisבמתקנים מסוג  מיועדים לניקוי לוחות סולאריים  הרובוטים   "4T רובוטית "מערכת

Trackers ")SAT(" ; 

 לוחות מיועדים לניקוי  רובוטים אשר נמצאים בשלב הפיתוח על ידי החברה, ו " 4H רובוטית "מערכת

 Ground Mounted Fixed Tilt Solar PVמסוגבמתקנים  סולאריים  

installations ; 

תקשורת אלחוטית להעברת מידע המצוי בצורה חשמלית, באמצעות גלי רדיו  " RF"תקשורת 

)Radio Frequency ;( 

ביום   "התשקיף"  פורסם  בנובמבר    23תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה, אשר 

 ); 2020-01-117304(מס' אסמכתא:   2020

"Ground Mounted 

Fixed Tilt Solar PV 

installations" 

 ם מחוברי קרקע בעלי תצורה קבועה או עונתית; י וולטאי-מתקנים פוטו

"M&O" חזוקה;הפעלה ות  

"Single Axis 

Trackers (SAT)"   

פוטו (לוחות -מתקנים  השמש  אחר  עקיבה  בטכנולוגיית  הבנויים  וולטאיים 

 סולאריים הנעים בעזרת מנוע על ציר);  
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"Utility-scale solar "

 Utility-scaleאו "

projects"   או "מתקנים

 סולאריים תשתיתיים" 

פוטוסולאריים    מתקנים תשתיתי  -בטכנולוגיה  בהיקף  המייצרים  וולטאית 

של   גבוהה  מעל  כמות  לרוב  סולארית,  מחוברים ה  ,וואט-מגה   5-לאנרגיה 

 לרשת החשמל. 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  .1

 כללי 1.1

בינואר    7אקופיה סיינטיפיק בע"מ, התאגדה בישראל והחלה את פעילותה ביום    -החברה   1.1.1

החברות  2013 חוק  להוראות  בהתאם  מוגבל,  בעירבון  פרטית  השלמת   בעקבות.  כחברה 

  של החברה רישום ניירות הערך  פי התשקיף ו-הנפקה לראשונה של ניירות ערך של החברה על

נובמבר    בבורסהלמסחר   זה  ה  הפכה,  2020בחודש  כהגדרת מונח  ציבורית,  חברה לחברה 

 בחוק החברות. 

התקשרו החברה ממועד הקמתה,  במהלך השנים  מלר.  משה וערן  ידי ה"ה    החברה נוסדה על 1.1.2

עם   השקעה  בהסכמי  מניותיה  משקיעים  ובעלי  ומספר   Swarth  -בינלאומיים  מקומיים 

Groupבע"מ ליגוב   ,  ,CIM Group,בע"מ ופיננסים  ביטוח  הראל  בע"מ    ,  ומשקיעים  גנדיר 

בעלי  נוספים.   החזקות  בדבר  ראוב  עניין לפירוט  מיום    חברה,  החברה  של  מיידי   4דיווח 

   .)2022-01-002137(מס' אסמכתא:  2022בינואר 

שהינה שותפות מוגבלת אשר   Ecoppia Scientific LLP  -לחברה שתי חברות בנות פרטיות   1.1.3

ב  בהודו  ס.א.  אברמור  ו  2016אוגוסט  חודש  התאגדה  פרטית  יונייטד  חברה  אשר שהינה 

(  2014אוקטובר  חודש  בהתאגדה   אודות נוספים  לפרטים  .  )BVIבאיי הבתולה הבריטיים 

 להלן.  1.4  האמורות, ראו סעיף חברות הבת

למועד   1.1.4 ובאמצעות  ,  עוסקת  החברה,  הדוחנכון  הבתבמישרין  מכירה  ב  ,חברות  פיתוח, 

  ם סולאריי מתקנים  לניקוי  באמצעות מערכות רובוטיות  פתרונות טכנולוגיים  ותחזוקה של  

, כאשר במספר מדינות בעולםהחברה פעילה  כיום  .  באזורים יבשים מוקמים  המ  תשתיתיים

פעילותה   ובישראלהוא  עיקר  ללקוחותיההחברה  ,  הדוחלמועד  .  בהודו   שלושה  מספקת 

מופעלות ונשלטות  . המערכות  ענן  טכנולוגיית המבוססות על    2סוגים של מערכות רובוטיות

ניקוי   פעולת  ומאפשרות  ומרחוק  הפקת  יעילה  תדירה  תהליך  את  האנרגיה  המשפרת 

ניקוי  שיטות ההמערכות הסולאריות, תוך הפחתת עלויות ומשאבים הכרוכים בבאמצעות  

שוטפים  .  הידניות טכנית  ותמיכה  תחזוקה  שירותי  ללקוחותיה  מעניקה  החברה  בנוסף, 

טווח   סעילפר  למוצריה.וארוכי  ראו  החברה,  של  הפעילות  תחום  אודות  והחלק    2  ףטים 

 להלן. בפרק זה  השלישי

ב 1.1.5 מתמקדת  החברה  של  תשתיתיים  פעילותה  המחוברים )  Utility-scale(מסוג  מתקנים 

החשמל, פוטוהמפיקים    לרשת  בטכנולוגיה  מתחדשת  אנרגיה  באמצעות  וולטאית  -חשמל 

)PV(.    הגבוהות, אתרים תשתיתיים רבים נבנים קרינת השמש  לאור זמינות הקרקע ורמות

מכשול  נתקלים ב  ,ומרוחקים, אשר לצד היתרון של רמות קרינה מיטביות  יבשיםבאזורים  

 
נמצאת בשלבי פיתוח, והחברה החלה בשיווק המערכת הרובוטית    4H, המערכת הרובוטית מסוג  פרסום הדוחיצוין כי למועד     2

 .להלן 8  ראו סעיףנוספים לפרטים  ללקוחותיה.
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ם להוריד את רמת ייצור  יתפעולי משמעותי הנובע מאבק וחול המצטברים על הלוחות ועשוי

ב  וזורים אלה מתאפיינים לר. א3)גשומים   םשאינ  באזורים  11%-כ(ם  החשמל באחוזים ניכרי

מים במקורות  במחסור  הסולאריים    ,גם  הלוחות  על  שבשמירה  התפעולי  האתגר  כן  ועל 

   ל אף יותר.ונקיים לטובת ייצור מיטבי של חשמל גד

בינלאומיות  ,  הדוחלמועד   1.1.6 חברות  נמנות  החברה  של  לקוחותיה  הפועלות  וישראליות  על 

תשתיתיים  ים יוולטא-בשוק האנרגיה המתחדשת, בעיקר בייזום והפעלה של מתקנים פוטו

). בחלק מהמקרים נוהגת החברה להתקשר עם לקוחותיה בשלב Utility-scale solar(מסוג 

לוולטאי, תוך  -הפוטוהתכנון וההקמה של המתקן   ייעוץ   התכנון של האתרהתאמת  מתן 

ובחלק מהמקרים מתקשרת החברה עם הלקוח לאחר הקמת   ,החברהת  ולהתקנה של מערכ

 המתקן.

באמצעות   1.1.7 העולמי  האנרגיה  הפקת  ובאמצעות    יםיוולטא-פוטומתקנים  תחום  בכלל, 

(מתקנים   והתפתח  )Utility-scaleמסוג  תשתיתיים  צמיחה  במגמת  מצוי  מזה בפרט,  ות 

כן  4שנים החברה,ועל  להערכת  פעילות  ,  של  ההתרחבות  גדול  הפוטנציאל  והוא  השוק  , 

כמו גם את   ,יםיבאזורים הרלוונטהקיימים  מכיל בתוכו את האתרים הגדולים  הפוטנציאלי  

החדשים שנה.    האתרים  מדי  הערכותהמתווספים  פי  - הפוטוהשוק  צפוי    ,ומחקרים  על 

האתרים והן    כמותהן מבחינת    ,בקצב גבוה גם בעשורים הקרוביםלהוסיף ולגדול  ולטאי  ו

שלהם ההיקף  טכנולוגיים    מחדדתזו  מגמה    .מבחינת  בפתרונות  הצורך  המאפשרים  את 

תפעול ותחזוקה של אתרים בקנה מידה גדל והולך, אשר מאתגר מאד ולא כלכלי לתחזקם 

היתרלכן,  ידני.    אופןב הצורךבין  גובר  ניקוי  ב  ,  הסולאריים.  ממוכן  פעולת  הלוחות  של 

 להלן.  6 , ראו סעיףPV-לפרטים אודות התפתחות תעשיית ה

  ביחס שמציעה החברה    הפתרונותהייחודיים של   המאפיינים,  החברה  להערכת,  הדוחלמועד   1.1.8

משמעותיות    , בשוק  הקיימים  אחרים  לפתרונות חברות  עם  החברה  של  הפעולה  שיתופי 

  בשמונה   שנרכש  המוכח  סיוןיוצבר ההזמנות הקיים, כמו גם הנ  בתחום האנרגיה המתחדשת

  היבש  רובוטיה  ניקויהמוביל בעולם בתחום    שחקןכ  אותה  ממצבים  ,החברה  פעילות  שנות

הן ביחס    ,משמעותיים   יתרונות  מציגה  החברה  . תשתיתיים  במתקנים  סולאריים   לוחות  של

הידניות   ה"מסורתיות"  הניקוי  אתרים    אשרלחלופות  של  לצרכים  דיין  מותאמות  אינן 

למרות שישנן מספר .  אחרות  חברות  שפיתחו  טכנולוגיים  לפתרונות  ביחס  והןבהיקף גדול  

  למיטב ,  סולאריים  לוחותחברות המפתחות פתרונות אוטומטיים/חצי אוטומטיים לניקוי  

שיפורט להלן,    וכפיעם זאת,    ניסיון מסחרי נחות ביחס לזה של החברה.  ןלרוב  ,החברה  ידיעת

הסולאריים מצד חברות    הלוחותמתמודדת עם תחרות הולכת וגוברת בתחום ניקוי   החברה

לייצור   פועלת  כאשר החברה    יותר   ויעילים  זולים  פתרונותהמציעות מחירים תחרותיים, 

 . ללקוחותיה

החב  1.1.9 של  העסקי  על  המודל  מתבסס  טווח  התקשרורה  ארוכות  לקוחיות  מסגרת  ב  ותעם 

  ן פתרו   , הןבמסגרתה מספקת החברה ללקוחותיהשל מוצרים ושירותים,  "חבילה כוללת"  

 
3  International Renewable Energy Agency ("Irena"), Future of Solar Photovoltaic:   

https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/Nov/IRENA_Future_of_Solar_PV     
4  U.S Energy Information Administration ("EIA"):  

https://www.eia.gov/energyexplained/solar/where-solar-is-found.php     

https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Nov/IRENA_Future_of_Solar_PV_2019.pdf
https://www.eia.gov/energyexplained/solar/where-solar-is-found.php
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  לוחות הלניקוי  וכוח אדם    , מים ושאינו כרוך במשאבים של אנרגיהטווח    ךארו,  יעיל טכנולוגי  

 תובמערכ  לכל תקופת השימוש  שוטפיםשירותי תמיכה ותחזוקה  והן    ,במתקן  סולארייםה

   .החברה

מתקנים   1.1.10 בהקמת  המשמעותי  הגלובלי  הגידול  ידי  על  בעיקר  מונעת  החברה  של  הצמיחה 

פוטו-פוטו מתקנים  של  הקיים  השוק  מפוטנציאל  כתוצאה  וכן  וולטאיים  -וולטאיים 

את   להתקין  החברה  יכולה  גביו  שעל  פוטנציאל  יחד  המהווים  הושלמה,  שהקמתם 

  ם או באמצעות הסכמי מסגרת. ככלל, החברה מתקשרת בהסכמי מכירה ישירימערכותיה. 

למועד   בהסכמיםהדוחנכון  התקשרה  החברה  מערכות   ישירים  ,  להתקנת  לקוחות  עם 

בתהליך    אשררובוטיות   או  של    התקנההותקנו  כולל  בנוסף,  ו  ,וואט-מגה  1,726בהספק 

הבנות לה  בהסכמי מסגרתהתקשרה   כת מערכותיה  תקנומזכרי  בהיקף של  -על מתקנים 

להלן), מתוכם    10.3וואט (בכפוף להתקיימות תנאים מסוימים, כמפורט בסעיף  -מגה  15,750

התקנה-מגה  1,940 בתהליך  או  הותקנו  או  לחברה  כלומר,  (  וואט  שהותקנו  פרויקטים 

 וואט).-מגה 3,660 -כ בהיקף שלבתהליך התקנה  

גם דוח  למועד   1.1.11 פעילות  ולחברה  ובישראל,  בהודו  מתבצע  החברה  של  פעילותה  עיקר  זה, 

כחלק מתהליך צמיחת    .מקסיקו ובמדינות נוספות במפרץ הפרסיצ'ילה, ארה"ב,  במדינות  

פעילותה,   והרחבת  פעילותה  החברה  היקפי  והרחבת  להאצת  חותרת  אזורים בהחברה 

כחלק מראייה אסטרטגית של החברה להרחיב את פעילותה ,  מדינות נוספותהרלבנטיים ב

בשווקים   לינטבהרלולשמר את מעמדה כשחקן מרכזי ומשמעותי  הפעילות.  ים  בין  תחום 

  ומשלימים   פעילותה  לתחום  המשיקים  נוספים  לתחומים  כניסה  החברה  בוחנתהיתר,  

   .אותם

בבחינת   והערכות החברה בקשר עם פעילותה, הנתכניות וזה לעיל באשר ל 1.1  סעיף האמור ב

אשר אינו בשליטתה של  מידע  מידע הצופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על  

ודאי.   ואינו  הבלעדית,  בשליטתה  שאינו  או  שונות  החברה  להיות  עשויות  בפועל  התוצאות 

באופן מהותי מהערכות החברה האמורות לעיל, בין היתר אם יחול שינוי באחד או יותר מגורמי  

 להלן. 30  הסיכון הכרוכים בפעולת החברה, המפורטים בסעיף

 של החברה   חזקותהה מבנה  1.2

 : הדוחמועד ל נכוןחזקות של החברה, ההמבנה להלן תרשים 
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  .תאגיד המחזיק בנאמנות את מניותיה עבור החברה(*) מוחזקת באמצעות 

 כן בתקופה שעד מועד פרסום הדוח ו ם מהותיים בתקופת הדוחאירועי 1.3

פיתוח  ,  2021בינואר    27ביום   1.3.1 דירקטוריון החברה  רובוטית חדשה מסוג  אישר   H4מערכת 

סולאריים.    המיועדת פאנלים  שורות  של  אורכי  הלניקוי  בעלת   צפויה  H4  -מערכת  להיות 

ביחס  ועלויות הייצור של מערכת זו נמוכות יותר  יותר,    ותמהירות ניקוי ויכולת כיסוי גבוה

, כמו גם העלויות הכרוכות ם של החברה. בהתאם, מחיריה של מערכת זולמוצריה הקיימי

  צפויים להיות נמוכים יותר עבור לקוחות החברה. בהתקנתן על גבי הפאנלים הסולאריים,

ה מערכת  של  הפיתוח  להמשך  החברה  פעלה  הדוח,  תקופת  בשיווק    H4  -במהלך  והחלה 

לפרויקטים    אשר צפויה להתאיםהיא מערכת דואלית    H4  -מערכת ה  תיה.  והמערכת ללקוח

מסוג   הן  מסוג    Fixed Tiltסולאריים  בשורות  SATוהן  המאופיינים  לפרויקטים  ובפרט   ,

וארוכות.   רציפות  הפאנלים  מערכת  הפיתוח,  השלמת  עם  החברה,  צפויה    H4  -להערכת 

, Fixed Tiltעבור פרויקטים סולאריים מסוג    E4  -להחליף את מערכת ה   מסוימיםבמקרים  

, 2022בינואר  .  SATסולאריים מסוג    , אשר נועדה לפרויקטיםT4  -וזאת במקביל למערכת ה

  צפויה , והיא  H4הסכם עם לקוח למכירה של מערכותיה, בין היתר מסוג  ל  עחתמה החברה  

לפרטים נוספים אודות    .2022להתחיל בהספקת מערכות אלו במהלך הרבעון הרביעי של שנת  

   .להלן  1.3.6ההסכם, ראו סעיף 

 .להלן  8.1סעיף , ראו H4 -אודות מערכת ה לפרטים נוספים

בבחינת מידע    םהינעלות פיתוחו  ופיתוח הרובוט החדש, ביצועיו  המידע האמור לעיל בדבר  

  םהערכות, אומדניאשר אינו ודאי והמבוסס על    צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך 

למועד פרסום דוח זה. לאור האמור, המידע עשוי להשתנות באופן מידע הקיים בחברה נכון  ו

החבר בשליטת  שאינם  גורמים  עקב  לעיל,  המפורטות  מההערכות  חדש  המהותי  מידע   ,

אקופיה סיינטיפיק 

 בע"מ

Ecoppia Scientific 

LLP. 

אברמור יונייטד 

 ס.א.(*)

100% 99.99% 

0.01% 
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החברה ידי  על  והתממשות  שיתקבל  בפעולת  ,  הכרוכים  הסיכון  מגורמי  יותר  או  באחד 

 להלן.  30  החברה, המפורטים בסעיף

מינוא  2021בפברואר    11יום  ב 1.3.2 את  המיוחדת  הכללית  האסיפה  עדינה  של    ייןישרה  הגב' 

לתקופת כהונה ראשונה של  בחברה    ותחיצוני  ותכדירקטורי  אלדר-אקשטיין והגב' טל ירון

ומתן כתבי השיפוי   ןוכן את תנאי כהונת),  2021ואר  בפבר  11מועד האסיפה (שלוש שנים החל מ

  2021בינואר    6  מיום  לפרטים נוספים ראו את דוח זימון האסיפה  , כמקובל בחברה.והפטור

אסמכתא:   מיום  2021-01-002721(מס'  האסיפה  תוצאות  ודוח  (מס'    2021בפברואר    11) 

 ). 2021-01-017833 אסמכתא:

"),  הלקוח(" בינלאומית  אנרגיה חברת עם בהסכם  החברה התקשרה, 2021 פברוארב 18ביום  1.3.3

מסוג   רובוטים  של  והתקנה    כחלק   וזאת,  ותחזוקה  תפעול  שירותי  מתן  וכן,   T4למכירה 

  לפרטים ").  הפרויקט("  MW  18) במצרים בהיקף של  Brownfield(  קייםוולטאי  -פוטו  פרויקט

מיום    ראו  נוספים החברה  של  מיידי  אסמכתא:    2021  בפברואר   21דיווח  -2021-01(מס' 

,  ללקוח   במצרים  הרשויות  של  פניה  בעקבות  כי. יצוין,  הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה  )021406

למועד  ו  ההסכם  מכוח  להתקנה  הזמנים  בלוחות  עיכובים  ייתכנו  כי  לחברה  הלקוח  הודיע

והזמן שעבר מאז  לאור האמור,    .כאמור  הרובוטים  התקנת  בתהליך  החלה  רםט  החברההדוח,  

הלקוח,   כי  הודעת  מעריכה  החברה  הדוח,  פרסום  הפרויקט למועד  מימוש  הסתברות  את 

   ביותר. כנמוכה

בס"ק זה:  (  MW  166  של  בהיקף  בפרויקט  בהודו  קיים  לקוח  עם  החברה  של  הסכם  במסגרת 1.3.4

,  קובע   ההסכם.  רווחים  חלוקת   מנגנון  קיים ")  המקורי  ההסכם"  -  ו "  הפרויקט"  ",הלקוח"

 תהיה   החברה"),  הרוכשת("   שלישי   לצד  הפרויקט  את  ימכור  הלקוח  שבו  במקרה  כי,  היתר  בין

  שירותי   את  לספק  מחויבת  ותהא,  הרווחים   חלוקת  מנגנון  חלף  פעמי-חד  לתשלום  זכאית

 . נוספת תמורה ללא הפרויקט תקופת תום עד המערכות של והתחזוקה התפעול

  החברה  התקשרה,  לרוכשת  הלקוח  ידי-על  הפרויקט  מכירת  בעקבות,  2021  במרץ  12  ביום

  מכירת  עם  בקשר  הצדדים  בין  היחסים  את  המסדירים  הרוכשת  ועם  הלקוח  עם  בהסכמים

 "). הפרויקט העברת הסכם(" הפרויקט

. פרויקטמכירת הבקשר עם   דולר מיליון 2.2 בסך בהכנסות הכירה החברה 2021שנת  במהלך

ימשיכו  אשר  הרובוטיות  למערכות  ותחזוקה  תפעול  שירותי  לספק  תמשיך  החברה  בנוסף, 

זכאית   תהא  החברה  המקורי,  בהסכם  האמור  אף  על  כאשר  הפרויקט,  במסגרת  לפעול 

לתשלום מאת הרוכשת בגין שירותי תחזוקה אלה, בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם העברת  

 הפרויקט.

-2021-01(מס' אסמכתא:   2021במרץ  14של החברה מיום ראו דיווח מיידי   נוספים  לפרטים

 ) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.032973

, Azure Power Maple Private Limitedהתקשרה החברה בהסכם עם    2021בדצמבר    31  ביום 1.3.5

", בהתאמה), כחלק ממימוש הלקוח" -ו"  ההסכם"בס"ק זה:  (  החברה  של  מהותי  לקוח  שהינו

, למכירת רובוטים ומתן שירותי תחזוקה עבור  2020ם הלקוח בשנת הסכם מסגרת שנחתם ע

כGreenfield(  בהודו  מוקם  להיות  צפוי  אשרוולטאי  -פוטופרויקט   של  בהיקף   (-  400 MW  
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) והן Fixed Tilt(  תצורה קבועההפרויקט הייחודי כולל שני סוגי התקנות, הן    ").הפרויקט("

מערכות של  (עקיב  בתצורה  רובוטיות SATה  מערכות  החברה  תספק  ההסכם  במסגרת   .(

  - על ידי פלטפורמת ה"), המנוהלות  הרובוטים("  )H4  -ו  E4, T4(אוטונומיות מסוגים שונים  

AI    החברה. מדובר בהסכם ראשון מסוגו (המשלב פתרונות רובוטים שונים באתר יחיד)  של

וכלכלי, לצרכי הלקוח. כמו איכותי    -באופן שכל אחד מסוגי המערכת נותן מענה אופטימלי  

, אותה מפתחת H4כן, מדובר בהסכם ראשון בה נמכרת המערכת הרובוטית החדשה, מסוג  

שנים, החל  25של  החברה. בנוסף, החברה תספק ללקוח שירותי תחזוקה לרובוטים לתקופה 

ממועד השלמת התקנת הרובוטים בפרויקט. להערכת החברה, סך ההכנסות הצפויות לחברה  

כל במסגר יינתנו למשך  הפרויקט, תחת ההנחה ששירותי התחזוקה  חיי  ת ההסכם, לאורך 

 . מיליון דולר בגין מכירת והתקנת הרובוטים  2.1  -מיליון דולר מתוכם כ  6.84  - התקופה, הוא כ

סעיף   ראו  החברה  לקוחות  עם  ההתקשרות  מאפייני  אודות    לפרטים   להלן.  10.2לפרטים 

)  2022-01-000577(מס' אסמכתא:    2022בינואר    2ראו דיווח מיידי של החברה מיום    נוספים

 הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 

בבחינת מידע הצופה פני   ו, הנהצפויות לחברההצפי להכנסות בדבר זה לעיל   סעיףהאמור ב

הערכות,  אינו ודאי והמבוסס על  אשר  מידע  עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על  

. התוצאות בפועל עשויות להיות  מידע הקיים בחברה נכון למועד פרסום דוח זהו  םאומדני

ול שינוי באחד או  שונות באופן מהותי מהערכות החברה האמורות לעיל, בין היתר אם יח

 להלן. 30  יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעולת החברה, המפורטים בסעיף

התקנת ") בהסכם מסגרת מחייב להלקוח התקשרה החברה עם לקוח ("  2022בינואר    20ביום   1.3.6

או מערכות אחרות אותן תפתח החברה במהלך תקופת    E4  ,T4  ,H4מסוג  (  מערכות החברה

באופן בלעדי, במתקנים סולאריים אותם יקים הלקוח במדינות מסוימות באירופה,    ,)ההסכם

של   כולל  בהיקף  אמריקה,  ובצפון  ל  1,000באמריקה הלטינית  וכן  וואט,  שירותי  מגה  מתן 

שנים ממועד חתימתו, והוא ניתן להארכה    5הינו לתקופה של  הסכם  התחזוקה למערכות אלו.  

בהיקף של   בהסכמת הצדדים. הכנסות  להניב לחברה  במלואו, ההסכם עשוי  ככל שימומש 

 שנה. 25מיליון דולר ממכירת והתקנת מערכות החברה ומתחזוקתן לאורך  20 -למעלה מ 

דיווח מיידי של    ראו  נוספים  לפרטים.  להלן  10.3אודות הסכם המסגרת, ראו סעיף    לפרטים

מיום   אסמכתא:    2022בינואר    23החברה  דרך   )2022-01-010075(מס'  על  זה  בדוח  הנכלל 

 .ההפניה

 ם הפועל מכוח הסכלא ניתן להעריך מה היקף המכירות אשר ייצא אל  למועד הדוח  יובהר, כי  

באשר  ו  ,המסגרת הוודאות  חוסר  נוכח  היתר,  בין  עלהמתקנים  להיקף  זאת,  ידי  - שיוקמו 

, בדבר מימוש ההתקשרות  זה לעיל  סעיףבהערכות החברה המפורטות  הלקוח, אם בכלל.  

לחברה,  המסגרת    םבהסכ הצפוי  ההכנסות  כהגדרתו  והיקף  עתיד  פני  צופה  מידע  מהווה 

אשר אינו ודאי ומבוסס על הערכות, אומדנים ומידע הקיים בחברה נכון    ךבחוק ניירות ער

ז דוח  פרסום  מהותיה.  למועד  באופן  להשתנות  עשוי  המידע  האמור,  מההערכות    לאור 

בין היתר אם יחול שינוי באחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעולת  המפורטות לעיל,  

 להלן.  30  החברה, המפורטים בסעיף
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חלק   2022בפברואר    1ביום   1.3.7 בלתי קשור המהווה  צד שלישי  בהסכם עם  התקשרה החברה 

) בינלאומית  השקעות  חברת  של  האנרגיה  זה:  מחטיבת  וההסכם"בס"ק  ",  הלקוח"-" 

למכירת רובוטים   2018ם הלקוח בשנת  מסגרת שנחתם עבהתאמה), כחלק ממימוש הסכם  

)  Greenfieldוולטאי אשר צפוי להיות מוקם בהודו (-פרויקט פוטו ומתן שירותי תחזוקה עבור 

 ").הפרויקט(" MW 150 -בהיקף של כ

של החברה וכן מתן שירותי    E4ההסכם כולל הוראות בדבר מכירה והתקנה רובוטים מסוג  

שנים, החל ממועד השלמת התקנת הרובוטים בפרויקט.    25פה של  תחזוקה לרובוטים לתקו

בהתאם לאבני    2022להערכת החברה, התקנת הרובוטים כאמור צפויה להתבצע במהלך שנת  

  במסגרת  לחברה  הצפויות  ההכנסות  סך,  החברה  להערכת  דרך שנקבעו בין החברה ללקוח.

,  התקופה  כל  למשך  יינתנו  התחזוקה  ששירותי  ההנחה  תחת,  הפרויקט  חיי  לאורך,  ההסכם

 .דולר מיליון 3 -כ הוא

סעיף    לפרטים ראו  החברה,  לקוחות  עם  ההתקשרות  מאפייני    לפרטים להלן.    10.2אודות 

  ) 2022-01-012720(מס' אסמכתא:    2022בפברואר    2דיווח מיידי של החברה מיום    ראו  נוספים

 . הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה

  ו, הנהצפי למועד התקנת הרובוטים ולהכנסות הצפויות לחברהבדבר  זה לעיל    סעיףהאמור ב

אי  אינו וד אשר  מידע  בבחינת מידע הצופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על  

. התוצאות  מידע הקיים בחברה נכון למועד פרסום דוח זהו  םהערכות, אומדניוהמבוסס על  

בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות החברה האמורות לעיל, בין היתר אם 

 30  יחול שינוי באחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעולת החברה, המפורטים בסעיף

 להלן.

   השפעות אירועי וירוס הקורונה על פעילות החברה 1.3.8

, התפרץ נגיף ה"קורונה", תחילה בסין, ובהמשך ברחבי העולם.  2019במהלך חודש דצמבר  

ודאות בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי בעקבות השבתת -התפרצות נגיף ה"קורונה" גרמה לאי

 הבינלאומית.  הפנים ארצית ועסקים רבים, האטה בייצור ועיכוב במשלוחים ובתחבורה 

ארה"ב ובאירופה שימוש בחיסונים שפותחו נגד נגיף הקורונה. , אושר ב2020לקראת סוף שנת  

, החלו מספר מדינות ברחבי העולם, במבצע לחיסון האוכלוסייה 2020במהלך חודש דצמבר  

 מפני הנגיף. 

 נגיף  של  ה"דלתא" וריאנט התפשטות ובעקבות,  2021 שנת של אפריל ומאי  החודשים במהלך

מגבלות על    הטילו  והרשויות,  בנגיף  הנדבקים  בשיעור  משמעותית, חלה עלייה  בהודו  הקורונה

 הנדבקים  מספר 2021לשנת  חודש יולי במהלך, זאת עםתנועת האזרחים ועל פעילות המשק. 

   .בחלקן הוסרובהודו  המשק על שהוטלו כאמור וההגבלות, משמעותית בצורה ירד היומי

  " אומיקרון ה"  וריאנט  התפשטות  ובעקבות,  2022  שנת  שלינואר ופברואר    החודשים  במהלך

מגבלות   הטילו  והרשויות,  בנגיף  הנדבקים  בשיעורחלה עלייה    שוב  ,בהודו  הקורונה  נגיף  של

המשקאזוריות   פעילות  ועל  האזרחים  תנועת  הירידה על  עם  הדוח,  פרסום  למועד  סמוך   .

  בשיעור הנדבקים, הוסרו המגבלות כאמור.
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ואת מלוא השלכותיו על פעילות החברה    ועוצמתו  לא ניתן להעריך את משך המשבר  ,בשלב זה

ואת מידת השפעתן על  במדינות שונות בעולם  ותוצאותיה, כמו גם את קצב יישום ההקלות  

 ההתאוששות מהמשבר הכלכלי בנסיבות הנוכחיות.

  PV-השפעות משבר הקורונה על שוק מתקני ה

בין  2021  -ו  2020  יםבשנ ומגבלות התנועה   ת מגפת הקורונה יו היתר בשל השפעות התפרצו, 

השונות פוטובמדינות  מתקנים  של  ההקמה  בהליכי  מסוימים  עיכובים  נגרמו  וולטאיים  -, 

במדינות רבות בעולם, אשר הותירו את התחזיות הגלובאליות לגידול משמעותי של תעשייה  

 .בטווח הקצרזו, לצד הורדה מסוימת בתחזיות לקיבולת נוספת 

בסחורות   בעקבות משבר הקורונה, החל מחסור עולמיבין היתר  , ו2021במהלך שנת  ,  כמו כן

ירידה  לגרם לשיבושים בשרשרת האספקה ו  רכיבים אלקטרוניים, אשרב , בפרט  גלםבחומרי  ו

בתחום ההשקעות  ה  בהיקף  זו  PV  -מתקני  מהמחסור    .בתקופה  ומעליה כתוצאה  כאמור 

הובלה הימית, חלה התייקרות עולמית בעלויות חומרי הגלם והרכיבים בעלויות השינוע וה

  .5האלקטרוניים

וולטאי יוסיף לצמוח ולהתפתח -עם זאת, על פי ההערכות, חרף משבר הקורונה, השוק הפוטו 

מדיניות  ואימוץ  העולם  ברחבי  זה  שוק  התרחבות  לאור  היתר  בין  זאת  הקרובות,  בשנים 

 מדינות רבות בעולם.תומכת וחזקה על ידי 

 השפעות משבר הקורונה על פעילות החברה  

בין ההשפעות של משבר הקורונה על החברה, קיימת ההשפעה הישירה על מדינות היעד בהן  

, בהודו ובישראל, אשר נפגעו מהמשבר באופן הדוחמתבצע עיקר פעילות החברה נכון למועד  

 עדיין מתמודדות עמו.  הןמשמעותי ו

 משבר הקורונה השפיעו על פעילות החברה כמפורט להלן:השלכותיו של 

 , בעיקר וירוס הקורונה  התפשטות  השפעות: נכון למועד הדוח,  התקנת מערכות החברה .א

מתבטאות בעיקר בהאטה משמעותית    וכן במדינות נוספות בהן פועלת החברה,  בהודו

רבות בעולםוולטאיים  -בהשלמת ההקמה של מתקנים פוטו כאמור    ההאטה  .במדינות 

, דבר אשר עלול  בהתקשרויות חדשות וקיימות מול לקוחותלגרום לדחייה נוספת  הצפוי

 ותבאתרי הלקוח  להשפיע על יכולתה של החברה לבצע את התקנת המערכות הרובוטיות

  .בעיתויים שצפתה החברה

סוף  קראעל אף האמור, ל , החברה הצליחה להשלים 2021שנת  במהלך  ו  2020שנת  ת 

והתקנתן נדחתה בשל משבר    2020  -ו  2019השנים  מספר התקנות אשר הוזמנו במהלך  

   ה ובשל המגבלות והסגרים שהוטלו על האוכלוסייה בהודו.הקורונ

הזמנות  החברה  הכנסות .ב במתקנים   התקנת:  וצבר  החברה  של  הרובוטיות  המערכות 

האחרון   השלב  במסגרת  ככלל,  נעשית,  לקוחותיה  של  המתקן   בהקמתהסולאריים 

  המתקנים   של  ההפעלה  בשרשרת  האחרונה  החוליהאת    מהווהכן    ועל  הסולארי

  ים תלוי  םאינ(אשר    הסולאריים  המתקנים  בהקמת  יםעיכוב,  יוצא   כפועל.  הסולאריים

 
5 manufacturin-electronics-the-in-shortage-https://www.cambridgewireless.co.uk/news/2021/jun/21/component   

https://www.cambridgewireless.co.uk/news/2021/jun/21/component-shortage-in-the-electronics-manufacturin/
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הרובוטיות    יםלעיכוב  םלגרו  םיצפוי)  בחברה המערכות   ותהלקוח  ניבמתקבהתקנת 

  .ללקוחמסירת המערכות  במועד מוכרות, אשר לרוב בגינןובהכרה בהכנסות 

חלו עיכובים בהתקשרויות חדשות של החברה (בין היתר בשל   הקורונה   בעקבות משבר 

בניהול  והתמקדות הלקוחות  לגבי מועדי הקמת מתקנים  בשוק  הוודאות השוררת  אי 

עם   התקשרויות  במימוש  החברה),  עם  התקשרויות  פני  על  הקורונה  משבר  השפעות 

הבנות ומזכרי  מסגרת  הסכמי  מכוח  המערכות    יצוין  .לקוחות  של  תפעולן  שכבר  כי 

ידי החברה על  גם    ,הותקנו  הנובעות משירותים אלו כמו  הושפעו    ,הכנסות  בצורה  לא 

 . מהמשברמהותית כתוצאה 

עדכנה את תחזית ההכנסות הצפויות שלה בגין   , החברההדוחנכון למועד  על רקע זה,  

ההזמנות צבר  במסגרת  מלקוחות  ומתן   הזמנות  מערכותיה  של  והתקנה  מכירה  בגין 

 .  להלן) 12(לפרטים ראו סעיף  תפעול ותחזוקה בגינןשירותי 

לדוח הדירקטוריון   1.5ראו סעיף    ,2021  בשנתלפרטים נוספים אודות הכנסות החברה  

 ה.  לדוחותיה הכספיים של החבר 15וביאור 

בעקבות ההאטה בהתקשרויות חדשות כאמור : נכון למועד הדוח,  ייצור מערכות החברה .ג

וזאת לאחר    קטנה בהתאמה,  פעילות הייצור של מערכות החברהלעיל, בתקופת הדוח  

חודש מאי   לייצור סדיר מאז  בהן .  2020שחזרה  במדינות  נוספים  ככל שיוטלו סגרים 

 ייצור מערכות החברה.  פועלת החברה, ישנו חשש להאטה או עצירה של

הדוחבנוסף,    העולמי,למועד  הסחורות  משבר  בעקבות  גלם   קיים  ,  בחומרי  מחסור 

מהסוג אשר נדרש לצורך ייצור והרכבה של המערכות הרובוטיות  ורכיבים אלקטרוניים 

).  נוספים   ומוצרים  סולאריים  פאנלים,  שבבים,  אלומיניום,  מתכות  (ביניהם  של החברה

מחירי  המחסור   ועלויות  הגלם  חומרי  במחירי  משמעותית  להתייקרות  גורם  העולמי 

החברה,   שמייצרת  הרובוטיות  המערכות  של  הייצור  עלות  על  משפיעה  אשר  ההובלה, 

   ופוגעת בשיעור הרווחיות הגולמית של המוצרים.

  החברה   מוצרי  של  הייצור  להמשכיות  סיכון   מהווה,  ורכיבים  גלם  בחומרי  מחסורה

 . 2023 -ו 2022 לשנים  צפויות הזמנות של בביקושים עמודל ויכולתה

: המגבלות הנרחבות אשר מוטלות מעת לעת עקב משבר הקורונה הביאו שיווק והפצה .ד

של    רונטאלייםלהתאמת פעילות השיווק של החברה על פי הצורך. בין היתר, אירועים פ

יה אינם מתקיימים והומרו לאירועים דיגיטליים אשר יעילותם השיווקית אינה  יהתעש

מפרוץ  החל  בינלאומיים  מעברים  על  שהוטלו  מגבלות  בעקבות  לכך,  בנוסף  ידועה. 

נבצר מהחברה לקיים פגישות עם לקוחותיה ועם לקוחות  בחלק גדול מהמקרים  המשבר,  

ם דיגיטליים (שיחות וידאו ושיחות  לאמצעי   והפגישות הומר  בחלקןלים, אם כי  פוטנציא

  האירועים המגבלות על מעברים בינלאומיים, אולם  מרבית הוסרו, הדוח למועדועידה). 

  נגיף   של  חוזרות  התפרצויות  בעקבות,  מלאה  לפעילות  חזרו  טרם  כאמורהפרונטליים  

 .הקורונה

תהליכי ניהול   מבצעתמשבר הקורונה ברחבי העולם, החברה    מפרוץ  החלהאמור לעיל,    נוכח

באופן רוחבי, בכל רבדי פעילותה, על מנת להתמודד עם סוגיות ו/או  ופועלתסיכונים נרחבים 
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האפשריות והשלכותיה  זו  לתקופה  הנוגעים  של    .אירועים  השפעותיו  את  לצמצם  במטרה 

 , מבצעת החברה, בין היתר, את הפעולות שלהלן: המשבר

: פעילות התחזוקה של החברה למערכותיה המותקנות באתרי ביצוע עבודות תחזוקה .א

הלקוחות בהודו ובישראל הוגדרה כחיונית, ועל כן פעילות זו נמשכה כסדרה מתחילת 

 .פרוץ המשבר

: סבבי הגיוס האחרונים שביצעה חיזוק המבנה הפיננסי של החברה באמצעות גיוסי הון .ב

נובמבר  החברה בחודש  שביצעה  ההנפקה  לרבות  הפיננסי  ,  2020,  חוסנה  את  מחזקים 

 .ומאפשרים לה לקדם את האסטרטגיה העסקית שלה

: הנהלת החברה מבצעת הערכה שוטפת לגבי המחסור בחומרי גלם, לצורך  חומרי גלם .ג

החברה  ביכולת  לפגוע  שלא  מנת  על  רציף,  באופן  הרובוטיות  המערכות  ייצור  המשך 

ב גלם,  ההזמנות מלקוחותילעמוד  וחומרי  כי החברה מחזיקה במלאי מוצרים  יצוין,   .

, לרכוש 2021לשנת  החברה החלה במהלך הרבעון השלישי    כן, והלן ל  19.4  כמפורט בסעיף 

התארכו  שלהם  האספקה  וזמני  נמוכה  זמינותם  אשר  רכיבים  של  עודפים  מלאים 

עיכובים או דחיות במועד האספקה של המערכות   ולצמצם  לנסות משמעותית, וזאת כדי  

הרובוטיות ללקוחות. בנוסף, ביחס לחומרי גלם וסחורות אשר זמינותם בשוק נמוכה  

האפשר למציאת פתרונות חלופיים על ידי  מאוד או לא קיימת, החברה פועלת במידת  

 שימוש ברכיבים אחרים הזמינים לחברה.

הזדמנויות לפיתוח עסקי ופועלת במטרה לקדם   ממשיכה לבחון: החברה  עסקי  פיתוח .ד

הבינלאומי.   ובשוק  הישראלי  בשוק  עסקיות  כי  הזדמנויות  מאמינה  בעקבות החברה 

השקעות של מדינות המשך הגידול בהמשבר יתהוו לה הזדמנויות עסקיות נוספות לאור 

ומעבר משקיעים אל עבר תחום האנרגיה המתחדשת    ,וגופים שונים באנרגיות מתחדשות

 בפרט.  PV-המתקני בכלל ואל תחום 

לאירועים  שיווק  פעילות .ה כולה  התעשייה  מהמעבר של  וכחלק  הקורונה,  משבר  לאור   :

, החברה  זה  בכלל.  מקוון  באופן  מתבצע  החברהפעילות השיווק של    עיקרדיגיטליים,  

עם הסרת המגבלות על מעברים   .פוטנציאליים  לקוחות  עםוירטואליות  פגישותמקיימת  

באמצעות שלה  השיווק  במאמצי  החברה  המשיכה  גורמים    בינלאומיים,  עם  פגישות 

ה ומתקני  האנרגיה  בתחום  שיווקיים  PV  -שונים  ואירועים  בכנסים  השתתפות  וכן   ,

 בתחום הפעילות. 

  רבים   שעסקים   כך,  העסקי  בסקטור  נרחב  למשבר  גרם  הקורונה  משבר:  משאבי אנוש . ו

 את   לסגור  נאלצו  חברות  גם  מהמקרים  ובחלק,  עובדים  כמות,  שכר  עלויות   לצמצם  נדרשו

  וישנם   חדשה  דרך  מחפשים   רבים  איכותיים   עובדים ,  מכך  כתוצאה.  כליל  פעילותן 

 ומנהלים   עובדים  לגיוס  המשבר  את  מנצלת  החברה.  חברות  בין  עובדים  של  רבים  מעברים

  קיימים   ללקוחות  ומכירתם  החברה   מוצרי  פיתוח  בהמשך  שיתמכו  גבוהה  באיכות

מאמציה לצורך גיוס עובדים איכותיים, בכל בכוונת החברה להמשיך את  .ופוטנציאלים

 פעילות של החברה.   המחלקות הרלוונטיות, לצורך המשך הרחבה ופיתוח של

טבע    בהיבט לאירועי  האנושות  של  החשיפה  מידת  את  הדגיש  המשבר  כי  נראה  הסביבתי, 

לרבות   הסביבה,  על  מהמשבר  שנבעו  ההגבלות  של  החיוביות  ההשפעות  את  גלובאליים, 
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  לצד יהום האוויר, וכן את החשיבות באימוץ מדיניות אשר תקדם צמיחה כלכלית  הפחתת ז

לכך,  6סביבתיים  יתרונות  קידום בהתאם   השפעות   עם  להתמודד  העולמי  מהצורך  כחלק. 

  לשימוש   המעבר  להאצת  ממשלות  בקרב  עולמית  מגמה  ישנה,  שהוטלו  וההגבלות  המשבר

"אנרגיה  ב  לשימוש  הדרישה  והעלאת  אלה  במגמות  התומכת  רגולציה,  מתחדשות  באנרגיות

  הקמת,  זה  ובכלל"ירוקות"    השקעות  העדפת,  הקצר  בטווח.  המשבר  בחלוף   גם",  ירוקה

 .חממה גזי פליטת של ובהפחתה העבודה בשוק בצמיחה לתמוך עשויים,  סולאריים מתקנים

מדינות החברות בארגון כללו צעדים   30, לפחות OECD -פי מחקר שנערך על ידי ארגון ה-על

שלהן   השיקום  מאסטרטגיות  כחלק  יותר  "ירוקות"  לכלכלות  במעבר  לתמוך  שמטרתם 

שננקטו   הצעדים  ,  למחקר  במס  והקלות  הלוואות,  מענקים ,  היתר  בין,  כולליםמהמשבר. 

  אנרגיה  מתקני  הקמת  לטובת  בעסקים  פיננסית  תמיכה  וכן  נקייה  אנרגיה  של  ופריסה  פיתוח

 .7מתחדשת

פרט לכך, ההגבלות שהוטלו בשל התפרצות מגפת הקורונה כללו צמצום האינטראקציה בין  

מגמת   ניכרתולאור הרגלים שהוטמעו בסביבה העסקית כגון מתן שירותים מרחוק,    ,אנשים 

שירותים של  ודיגיטציה  לאוטומציה  במעבר  זוהאצה  מגמה  בשימוש תהעל  .  הצורך  את  ה 

ובקרה מרחוק, אשר נעשים אטרקטיביים יותר   אוטומטייםבפתרונות   המאפשרים שליטה 

המעבר לאוטומציה של שירותים עשוי להוות    ,ככלל.  PV-ונחוצים יותר עבור בעלי מתקני ה

חברתיות שנגרמות -גורם מכריע ביכולת לספק שירותים חיוניים תחת המגבלות הבריאותיות

 .8המשבר כתוצאה מ

על  , אשר השפעותיו  בעולם  הנפוץ הקורונהנו זן נגיף יה האומיקרון וריאנט נכון למועד הדוח, 

  החלו   בעולם  רבות  ממשלות.  וקודמיו  הדלתא  טווריאנל  ביחס  מתונותבריאות הציבור הינן  

מגמה של    ומסתמנת,  העולמי  הקורנה  משבר  אורך  לכל שחלו  ותנועה  פעילות  מגבלות  בשחרור

בעקבות משבר   2021  -ו  2020בשנים    החברה  בפעילות  הפגיעה, ולאור  ברם".  לשגרה  חזרה"

כי    החברההקורונה,   באופן   התמתןלצפויה    בפעילותה  הפגיעה   2022משנת    החלמעריכה 

כי משבר   יצוין זאת, עם  יחדלמכור את מערכותיה. החברה  בצד המסחרי וביכולת משמעותי 

ש העולמית  האספקה  בשרשרת  חריף  משבר  גרר    ולהתייקרותלמחסור    הביאהקורונה 

לייצור   המשמשים  שונים  ברווחיות   לשחיקה  גורמת זו    מגמה.  החברה  מערכותאלמנטים 

  צופה  החברה.  באספקה  לחוסרים   לגרום  אף  עלולה  היא ובתרחישים מסוימים    החברהמוצרי  

   .2022 שנת במהלך תתמתן זו מגמה כי

האמור אף  המשבר  ,  על  הימשכות  כי  חשש  ניקוי   בענף  לעילהמתוארות    והשפעותיוקיים 

מערכות   יגרמו,  החברה  פועלת  בו  ותהסולאריהמערכות   של  בהקמה  נוספים  לעיכובים 

. בנוסף, עלייה  לקוחות עם החברה של חדשותמכך עיכוב בהתקשרויות  תוצאהסולאריות, וכ

כמתואר  בעקבות המחסור העולמי  לייצור מוצרי החברה  הגלם המשמשים  חומרי  במחירי 

את  להפחית  עשויים  כאמור,  החומרים  של  וההובלה  השינוע  בעלויות  עלייה  וכן  לעיל, 

 
6  ;https://www.investmentbank.barclays.comBarclays Investment Bank:   

International Monetary Fund, Climate Change, Green Recovery:     
     https://www.imf.org/en/Topics/climate-change/green-recovery 

7   responses-https://www.oecd.org/coronavirus/policy19): -OECD, Policy Responses to Coronavirus (COVID  
8 19) From Pandemic to Recovery: Local Employment and Economic  Development: -OECD, Coronavirus (COVID

https://read.oecd-ilibrary.org        

https://www.investmentbank.barclays.com/content/dam/barclaysmicrosites/ibpublic/documents/our-insights/The-post-COVID-economy/post_covid_economy.pdf
https://www.imf.org/en/Topics/climate-change/green-recovery
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=130_130810-m60ml0s4wf&title=From-pandemic-to-recovery-Local-employment-and-economic-development
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וכן,    ,הכספיות  תוצאותיהעל    מהותית  השפעה  תבעל  להיותו  הרווחיות הגולמית של החברה

מור בחומרי הגלם, אף לגרום לדחייה בזמני האספקה של מוצרי החברה  במקרים של מחסור ח

 . ללקוחותיה

כולל מידע    והערכות החברה בקשר לכך,נגיף הקורונה,  אפשריות של  ת  והאמור לעיל, בדבר השפע

צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס על הנתונים המצויים בידי הנהלת החברה 

החמרה    ,הדוחלמועד   או  החברה  בהערכות  שינויים  להתממשותו.  באשר  מלאה  ודאות  אין  ואשר 

ממש  גלובלית עשויים להשפיע על הערכות החברה ואף עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להת

מיטביים,  לא  וניתוחים  מהנחות  כתוצאה  היתר,  בין  מהצפוי,  מהותית,  לרבות  שונה,  באופן 

מהתפתחויות שלא ניתן להעריכן באופן מלא בקשר עם המשבר, משכו ועוצמתו, או התממשותם של 

 .להלן 30בסעיף  כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים 

 , ועיקר הפעילות המבוצעת בהן חברות הבתתיאור תמציתי של  1.4

בחודש אוגוסט    -  הודואקופיה   ) א( הוקמה  דיני ההתאגדות של   2016שותפות מוגבלת אשר  לפי 

אקופיה   בהודו.  הודוהודו.  החברה  פעילות  את  של   מרכזת  הארגוני  המבנה  אודות  לפרטים 

   להלן. 18אקופיה הודו, ראו סעיף 

הוקמה בחודש אוקטובר  אשר   בבעלות מלאה של החברה,חברה בת פרטית    -  אברמור יונייטד )ב(

2014  ) הבריטיים  הבתולה  איי  של  ההתאגדות  דיני  פי  בעלת    ,) BVIעל  להגיש  והינה  הזכות 

ל הבקשות  החברה  רוחניהקניין  רישום  התיכון  ב במדינות    של  ישראל)  מזרח  בשם  (למעט 

   .החברה

 הפעילות של החברה  םתחו .2

בדוחותיה הכספיים, שהינו  הדוחנכון למועד   פעילות  פעילות אחד המהווה מגזר  פיתוח,  , לחברה תחום 

תפעולמכירה של    ,  רובוטיותותחזוקה  מדינות   תשתיתיים  סולאריים  מתקניםלניקוי    מערכות  במספר 

  .בהודו ובישראל עיקר פעילותה של החברה הינו הדוחכאשר נכון למועד , בעולם

פעילותה,   רובוטיות    שלושהחברה    פיתחהבמסגרת  פלטפורמה מערכות  באמצעות  מרחוק  המופעלות 

על מתקני מספקות  המערכות    .ענן  טכנולוגיית  המבוססת  של  ומפעילים  פוטוליזמים    וולטאיים -ם 

המתקן באמצעות רובוטים המבצעים את    שלהאנרגיה    שיפור יעילות הפקת ל פתרון טכנולוגי    תשתיתיים

ימות השנה    ,אחידאוטונומי,  באופן  סולאריים  ה  לוחותהניקוי  פעולת   כל  ובטוחה  ולאורך  עדינה  בצורה 

הידניות הניקוי  לחלופות  במשאבים  מתאפשר  בכך    .ביחס  הלוחות    ושימורחסכון  של  האנרגיה  תפוקת 

   .הסולאריים

 להלן.  השלישי חלקאודות תחום הפעילות של החברה, ראו האמור ב נוספיםלפרטים 

 השקעות בהון החברה ועסקות במניותיה  .3

, ראו  הדוחלהשקעות בהון החברה ועסקות מהותיות אחרות במניותיה אשר בוצעו בשנתיים שקדמו למועד  

 ., אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניהלתשקיף 3.2סעיף 

ות (לא סחירות) של החברה, אשר הוקצו לעובדים ונושאי משרה  אופצי 331,300מומשו , 2021במהלך שנת 

  אלפי ש"ח 267 -רגילות בתמורה כוללת של כניות מ 331,300 -לבחברה, 
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 להלן.  18.7יף  לפרטים בדבר הקצאות אופציות (לא סחירות) לעובדים ונושאי משרה בחברה, ראו סע

לעיל,   האמור  החברה,    למיטבלמעט  הדוחידיעת  בוצע  בתקופת  ולא  החברה  בהון  השקעות  נעשו   ולא 

  .עניין בחברה במניות החברה מחוץ לבורסה ית על ידי בעלות אחרומהותי אותעסק

 חלוקת דיבידנדים .4

 , החברה לא חילקה ולא הכריזה על חלוקת דיבידנדים.הדוחבמהלך תקופת  4.1

 .ים, לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנדהדוח למועדנכון  4.2

  .יםלא קיימות על החברה מגבלות על חלוקת דיבידנד, הדוחלמועד  4.3

   אין יתרת רווחים ראויים לחלוקה. , לחברהזהדוח ולמועד פרסום  2021 בדצמבר 31 נכון ליום 4.4
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 חלק שני: מידע אחר 

 הפעילות של החברה  םתחומידע כספי לגבי  .5

 : )דולר(באלפי  2021-2020לשנים  הבתחום פעילות הנתונים הכספיים של החברהתמצית  להלן 5.1

 לשנה שהסתיימה ביום  

 2020בדצמבר  31 2021בדצמבר  31

 באלפי דולר 

 3,032 5,905 הכנסות 

 7,432 12,136 קבועות  עלויות

 4,721 7,317 משתנות  עלויות

 - - שאינן מיוחסות  (הכנסות) הוצאות

 9,749 )402( מימון, נטו  (הכנסות) הוצאות

 18,888 13,180 הפסד נקי 

 111,472 99,919 נכסים הסה"כ 

 4,691 4,313 התחייבויות ה סה"כ 

 

בטבלה   המפורטים  הסכומים  של  ההתאמות  ומהותן:  שפירוט  הכספיים  בדוחות  לסכומים  לעיל 

בעלות אופי חוזר, כגון: שכירות, שכר, פיננסים, משפטיות,  ההנהלה מתייחסת להוצאות אשר הינן  

, ועלויות ספקים ויועצים שונים נחשבות  הואילו עלות המכר, ברוב   ,קניין רוחני, וכו' כעלויות קבועות 

 כמשתנות.  

מופיעים   5.2 שהם  כפי  החברה  של  הכספיים  לנתונים  ביחס  התפתחויות  על  הדירקטוריון  להסברי 

הכספיים   ביום  חדים  המאובדוחותיה  שהסתיימה  סעיף  ,  2021בדצמבר    31לשנה  לדוח    1.4ראו 

 . כפרק ב' לדוח זההדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המצורף  

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .6

כלכלית בה  - בסביבה המקרוהעיקריים  התפתחויות  הושל המגמות, האירועים  יובא תיאור תמציתי  להלן  

להיות להם    העשוילמיטב ידיעת החברה והערכתה יש להם או  אשר  במישרין ובעקיפין,  ,  החברהפועלת  

 . 9בתחום הפעילות  החברהעל פעילות  השפעה מהותית

 השוק העולמי של אנרגיה סולארית  6.1

מתקנים סולאריים  פתרונות ניקוי רובוטיים ל פעילותה של החברה בפיתוח, מכירה ותחזוקה של  

הפעילות,  תשתיתיים בתחום  שמספקת החברה  והשירותים  זה הביקוש למוצרים  ובכלל    עשויים , 

 
התחזיות    9 ו/או  הנתונים  את  עצמאי  באופן  בחנה  לא  החברה  כי  יצוין  זה,  בדוח  הכלולים  ופרסומים  למאמרים  בהתייחס 

. ואולם, הפרסומים אליהם מפנה החברה  בדוחוההערכות הכלולים במקורות אלה וכן לא פנתה לקבל אישור להכללת מידע זה  
 רסמו בכתבי עת בתחום האנרגיה ובעיתונים כלכליים ידועי שם, הנחשבים מהימנים. בדוח זה פו
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מושפע ו  יםלהיות  האחרונות  בשנים  המואצת  הגידול  ממגמת  היתר,  בין  רבה,  תחזיות מבמידה 

בשנים   מתקנים    ותהבאהגידול  באמצעות  מתחדשת  אנרגיה  במקורות  לשימוש  - פוטובמעבר 

 מתקני   ). בהתאם לכך, מגמות והתפתחויות גלובאליות בשוק ייצור חשמל באמצעותPVוולטאיים (

PVשינויים בתנאים והמגבלות החלים על גופים הפועלים בתחום  , , כמו גם התפתחויות טכנולוגיות

  פעילות החברה, כמפורט להלן.פיע, בין היתר, על עשויים להש זה וגורמים נוספים,

 באמצעות מערכות סולאריות אנרגיה מתחדשתלהמעבר  6.1.1

ממשיכה להיות מנוע  גדלה בקצב מהיר בשנים האחרונות ו אנרגיה מתחדשתהקמת מתקני 

המקודמת גם על ידי  כחלק ממגמה עולמית זו,  .10צמיחה משמעותי במשקי החשמל בעולם

מדינות רבות מעודדות הקמת מתקנים לייצור חשמל  , 11בינלאומיים כדוגמת האו"םגופים 

ולשלב  לפתח  במטרה  זה,  בתחום  התומכות  הסדרות  ומקדמות  מתחדשות  מאנרגיות 

שלהן. האנרגיה  במשקי  מתחדשות  בשנים  בנוסף,    אנרגיות  המשפיעים  הגורמים  אחד 

המתחדשת ברחבי העולם ועל    האחרונות על השקעות של חברות גדולות בתחום האנרגיה

מתחדשת באנרגיה  לשימוש  תאגידים  של  לנושאים    ואה  ,מעבר  בעולם  הגוברת  המודעות 

   .12סביבתיים

האקלים בגלזגו בשנת    ת, אשר אושרר גם בוועידנערך הסכם האקלים בפריז  2015בשנת  

מ  ,2021 חתומות  לעעליו  ההסכם    90%  -ל  ישראל.  מדינת  כולל  העולם  כולל  ממדינות 

התחייבות של כל אחת מהמדינות להפחתת פליטות מזהמים בהתאם ליעדים שהוצגו על 

אנרגיות  באמצעות  חשמל  ייצור  מתקני  שילוב  היא  לכך  הדרכים  אחת  מדינה.  כל  ידי 

-כ 2050עד לשנת , International Energy Association – IEA-ה פי ההערכות -מתחדשות. על

 .13ה באמצעות אנרגיית השמש והרוחמייצור החשמל העולמי יהי %07

מיוחס   קיימותאשר בו לאנרגיות מתחדשות וזאת ועוד, עידן הקורונה זימן משבר עולמי,  

משמעותי לחילוץ הכלכלה, החברה והסביבה מהמשבר, בתהליך המכונה    מנוע  הכח להוות

 ) Green recovery )OECD – Focus On Green Recovery-ה

בעול כיום  השכיח  פוטוהפתרון  מערכות  הינו  חשמל  לייצור  סולארית  אנרגיה  לניצול  - ם 

באמצעות  14וולטאיות לחשמל  ישירות  השמש  אנרגיית  הפיכת  על  המבוססות  לוחות  , 

מתקנים    מזה  סולאריים.  באמצעות  -פוטושנים,  החשמל  ייצור  בענף  שולטים  וולטאיים 

 . 15ברחבי העולם יה מתחדשתגאנר

את   המפרט  תרשים  סוג להלן  לפי  מתחדשות  אנרגיות  של  הגלובלי  בהספק  השינויים 

 :16הטכנולוגיה 

 
10  Energy.html-powerweb.com/Renewable-http://www.fi Forecast International's Energy Portal: 
11  partners-are/global-we-https://www.ises.org/whoInternational Solar Energy Society ("ISES"):  
12  2019-renewable-100-https://www.theclimategroup.org/news/going  Climate Group 2020:The  
13  2050-by-zero-https://www.iea.org/reports/net:  Net Zero by 2050, 2021 –IEA  
14  efficiency-panel-solar/solar-http://solarbyempire.com/why  Empire Renewable Energy: 
15 Irena, Future of Solar Photovoltaic: 
     /media/Files/IRENA/Agency/Publication/Nov/IRENA_Future_of_Solar_PV-https://irena.org/ 

: 2030לשנת  הגדלת יעדי ייצור החשמל באנרגיות מתחדשות -חשמל רשות ה 16
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/2030_final/he/Files_pirsumim_2030_f_10.08.2020_paper.pdf 

http://www.fi-powerweb.com/Renewable-Energy.html
https://www.ises.org/who-we-are/global-partners
https://www.theclimategroup.org/news/going-100-renewable-2019-re100-progress-and-insights-annual-report
http://solarbyempire.com/why-solar/solar-panel-efficiency
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Nov/IRENA_Future_of_Solar_PV_2019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/2030_final/he/Files_pirsumim_2030_f_10.08.2020_paper.pdf
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וולטאיים מצויה  -פוטוההשקעה בעולם באנרגיות מתחדשות המופקות באמצעות מתקנים  

נרשמה עליה בקיבולת ייצור החשמל ממכשירים    2019העולמית: בשנת    ברמהבמגמת עליה  

  . PVותה שיא צמיחה עולמי בקיבולת תאי  אשר היו  ,22%17-כ  של  וולטאיים-פוטוסולאריים  

ייצור החשמל ב  5%-מגמת העלייה העולמית התמתנה עם עלייה שנתית של כ  2020בשנת  

בארה"ב ייצור החשמל בשנת .  18בשל מגפת הקורונה  וולטאיים-פוטוסולאריים    ממתקנים

בכמ  2021 עלה  סולארית  לשנת    25%  -אנרגיה  כן,  .  202019ביחס  התחזיות  כמו  פי  על 

עד לשנת  הגלובאלי צפוי לגדול  וולטאיים  -שיעור הצמיחה בשוק המתקנים הפוטוהעדכניות,  

 . 8.1%20של   שנתי בשיעור צמיחה 2025

 
17   pv-https://www.iea.org/reports/solar June 2020: –IEA, Tracking Report  
18  -in-gwdc-115-hit-to-installations-pv-solar-releases/global-https://www.woodmac.com/pressWood Mackenzie: 
 2020 / 

19   2021-in-25-up-generation-solar-tech.org/us-https://www.pv 

20  428.html-market-photovoltaic-integrated-Reports/building-https://www.marketsandmarkets.com/Market 

https://www.iea.org/reports/solar-pv
https://www.woodmac.com/press-releases/global-solar-pv-installations-to-hit-115-gwdc-in-2020
https://www.woodmac.com/press-releases/global-solar-pv-installations-to-hit-115-gwdc-in-2020
https://www.pv-tech.org/us-solar-generation-up-25-in-2021-renewables-share-of-power-mix-set-to-exceed-coal-in-2022
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/building-integrated-photovoltaic-market-428.html
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היסטורי    -ברחבי העולם  PVלהלן תרשים המציג את ההספק המותקן המצטבר של מתקני 

 :  18והערכות

באמצעות מתקנים סולאריים  2021נכון לשנת   עיקר ההספק המותקן של חשמל המופק   ,

(בעיקר   אמריקה  וצפון  והודו)  יפן  סין,  (בעיקר  אסיה  במדינות  פי    .21ארה"ב) במצוי  על 

מתקנים   באמצעות  המופקת  האנרגיה  בכמות  להוביל  תמשכנה  אסיה  מדינות  התחזיות, 

יבולת הסולארית הגלובאלית  הק סךמ  מעל למחצית  במדינות אלה  סולאריים, אשר תהווה

  של מתקנים סולאריים   , לצד מגמת גידול משמעותית בהיקף ההספק המותקן2050עד לשנת  

ודרום  גם   אפריקה  כגון  נוספים  באזורים  שגם  ויתכן  ובאירופה  אמריקה  צפון  במדינות 

 .22אמריקה

  ל לייצור חשמ  המותקן  ההספק  של  הגלובאליתלהלן תרשים המתאר את תחזיות הפריסה  

 : 2050-ו 2030לשנים   סולארייםבאמצעות מתקנים 

 

עם הצמיחה וההתבססות של שוק המתקנים הסולאריים והתחרות הגוברת בענף זה, פסקו 

מתקנים  באמצעות  החשמל  ייצור  מחירי  כן,  כמו  לענף.  תמריצים  להעניק  הממשלות 

 
21  worldwide-capacity-pv-solar-https://www.statista.com/statistics/264629/existingStatista website:  
22   /media/Files/IRENA/Agency/Publication-https://irena.org/ Irena, Future of Solar Photovoltaic:  

https://www.statista.com/statistics/264629/existing-solar-pv-capacity-worldwide
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Nov/IRENA_Future_of_Solar_PV_2019.pdf
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סולאריים בשוק החופשי במדינות רבות בעולם ירדו למחירים שווים או אף נמוכים ממחיר 

. בהתאמה, ירדו גם  Grid Parity "23ו למה שמכונה " והגיע  , ייצור חשמל ממקורות מסורתיים

  התעריפים   ירדו  בהודו(כך למשל,    משמעותיתבצורה    התעריפים לייצור האנרגיה הסולארית

הגיעו התעריפים    2021, ובמהלך שנת  24)בלבד  שנים   חמש  בתוךלפרויקטים חדשים    49%-ב

  החברה  של  בפרוייקט,  הסעודית  ACWA  חברת(  בלבד   .(c/kWh$)לקילוואט שעה    1.04לכדי  

 (NREP) הממשלתית

מומחים צופים כי אנרגיה סולארית תמשיך להיות מהטכנולוגיות המובילות  בהתאם לכך,  

בעשורים הקרובים היתר    ,בתחום האנרגיות המתחדשות  הנמוכה  בין  הייצור  לאור עלות 

 . 25והכדאיות הכלכלית גם בשוק חופשי וללא תמריצים

המציג את העלות התחרותית של ייצור אנרגיה באמצעות    הלןראו התרשים לבהקשר זה,  

 :26קונבנציונליות ת, לעומת הפקת אנרגיה בשיטוPVאנרגיות מתחדשות, בהן גם מתקני 

 

-ג'יגה   1,000-כ  הינו  המותקן הגלובאלי של ייצור אנרגיה סולארית  ספקהה סך    ,הדוחלמועד  

מהתיסוף    69%-מהווים כ המתאימים לפעילות החברה   Utility-scaleמתוכם מתקני  ,  ואטו

 צמיחה משמעותית בשנתיים האחרונות כמפורט בגרף להלן:   ,27השנתי במתקנים סולאריים

 
23   "Grid Parity"   הינו מונח המתאר מצב בו מקור אנרגיה חלופי יכול לייצר חשמל בעלות חשמל מופשטת )LCOE  -    מדד העלות  

) לאורך חייו) במחיר הנמוך או השווה למחיר החשמל  PVהנוכחית הממוצעת לייצור חשמל למתקן ייצור חשמל (כגון מתקן  
 מרשת החשמל. 

24 n 2019: Irena, Renewable Power Generation Costs i 
      https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019    

25   media/Files/IRENA/Agency/Publication/-https://www.irena.org/ :Irena, Future of Solar Photovoltaic 
26   https://www.lazard.com/perspective Levelized Cost of Storage:Lazard, Levelized Costs of Energy and  
27  electricity-2021/renewable-update-market-energy-ttps://www.iea.org/reports/renewableh 

https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Nov/IRENA_Future_of_Solar_PV_2019.pdf
https://www.lazard.com/perspective/lcoe2019
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מסוג    מתקנים  שביצעה,  מחקרים  על  בהתבסס  החברה,  להערכת  כי   Utility-scaleיצוין 

לפעילות  הממוקמים   המתאימים  ),  סין  ללאיבשים,    אזורים  בעיקר(  החברהבאזורים 

מסך    39%--מעל ללמועד זה,  של החברה, כוללים, נכון    המיידיאת שוק היעד  ככלל  ומהווים  

צפוי להגיע סך ההספק   2025על פי התחזיות, עד לשנת  ו  ,בעולם  Utility-scaleהיקף מתקני  

לכ סולארית,  אנרגיה  של  הגלובאלי  כאשר  -ג'יגה  1,380-המותקן  וואט -ג'יגה  787וואט, 

 :28, כמתואר בתרשים שלהלןscale-Utilityתוכם צפויים להיות במתקנים מסוג מ

 

כן,   לשנת  כמו  עד  התחזיות,  פי  להגיע    2050על  המותקן  צפוי  ההספק  של   הגלובאליסך 

סולארית להיות  60%-כמתוכם  ,  וואט-ג'יגה  8,519-לכ  אנרגיה  מסוג במתקנים    צפויים 

scale-Utility29.    הקורונה משבר  השפעת  אודות  הלפרטים  מתקני  תעשיית  ראו ,  PV-על 

 .האמור בסעיף זה להלן

 
28 ublicationmedia/Files/IRENA/Agency/P/-https://www.irena.org/ :Irena, Future of Solar Photovoltaic 
 שם.  29

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Nov/IRENA_Future_of_Solar_PV_2019.pdf
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בשוק   שחלו  וההתפתחויות  המגמות  בדבר  פירוט  יובא  הפוטולהלן    וולטאיים -המתקנים 

החברה פועלת  בהן  העיקריות  בשווקים   במדינות  שחלו  כאמור  והתפתחויות  מגמות  וכן 

 .דוח זה נכון למועד  ,הפוטנציאליים נוספים לפעילות החבר

 בהודו  אנרגיה הסולאריתהמתקני שוק 

עם אזורים נרחבים ברחבי המדינה ,  30בעולםבגודלה  חשמל השלישית  ההודו הינה צרכנית  

בתחומה שטחים כמדינה אשר    .31אשר עדיין סובלים מאספקת חשמל חלקית ולא סדירה

במיוחד גבוהות  שמש  קרינת  מרמות  הנהנים  בשוק    מהווה  הודו  ,32נרחבים  מוביל  שחקן 

   .ים י וולטא-פוטו לוחותייצור החשמל באמצעות 

מתקנים   הודוהותקנו ב ,)2021נובמבר  30-(נכון ל  2021החודשים הראשונים של  11במהלך 

  7,000-מתוכם כבאמצעות אנרגיה סולארית,    וואט-מגה  11,100-כ  בעלי יכולת תפוקה של 

המיוצר על ידי   הספק המותקןוה  )utility scale  )JMK Researchמגהוואט במתקנים מסוג  

  %80-, מתוכו כ33וואט-המג  47,200-סולאריים המחוברים לרשת החשמל עמד על כ  לוחות

בשנה זו החלו פרויקטים רחבי היקף    בנוסף,  .Utility-scaleמיוצר באמצעות מתקנים מסוג  

נוספות סולאריות  מערכות  של  מכרזים    ופיתוח  שבמהלך  .34ממשלתייםבאמצעות   לאחר 

והותקנו   ,בשל מגפת הקורונההקמת מתקנים חדשים בהודו    בבקצ חלה ירידה    2020שנת  

הראתה מגמה של    2021, שנת  35בלבד  וואט-מגה  2,320-מתקנים בעלי יכולת תפוקה של כ

   התאוששות.

 אשרו,  הודו   ממשלת  ידי  על  פורסמו  אשר  למכרזים  ביחס,  החברה  ידיעת  למיטב  כי  יצוין

בגינם כבר הוקמו והופעלו, לא חל שינוי בתעריפי החשמל אשר נקבעו במסגרת   המתקנים

 25  -כ(לרוב    המכרז  תקופת  חיי  אורך  לכל  קבועים  נשארים  ,ככלל,  והתעריפים,  המכרז

 ).  שנים 

האתרים   ההתקנות    הקרקעייםלטאיים  וו-הפוטוהיקף  מסך  להיות  בהודו  גדול  מוסיף 

המותקן המצטבר של מתקנים אלו הגיע   ההספק,  2022  ינואר  חודש  לסוףנכון    כאשרביותר,  

 .36וואט-מגה 42,430-כל

הודו   יעדיםממשלת  וב  קבעה  נקיים ומתחדשים,  במקורות אנרגיה  מוגבר  ניהם  ילשימוש 

וולטאית, וכבר מבצעת פרויקטים שונים של ייצור חשמל בקנה מידה -שימוש באנרגיה פוטו

להקים יכולות אנרגיה כולל  קבע יעד    של הודומשרד האנרגיה    .גדול וממוקד באנרגיה ירוקה

בהיקף  מצטבר  מתחדשת  כ2022שנת  סוף  עד    וואט-מגה  175,000של    מותקן  מתוכם   ,-

מ  וואט-מגה  000001, פוטובאמצעות  כי    , 37וולטאיים-תקנים  צפי  האנרגיה  וישנו  תחום 

הקרובות.   בע השניםמיליארד דולר באר  80המתחדשת בהודו צפוי למשוך השקעות בשווי  

 
30   https://www.saurenergy.comSaur Energy International:    
31   https://shaktifoundation.iny Foundation: Shakti Sustainable Energ  : 
32   http://www.indiaenergyportal.org/subthemes.phpIndia Energy Portal:  
33 worldwide-capacity-pv-solar-https://www.statista.com/statistics/264629/existingStatista website:  
34   https://economictimes.indiatimes.comThe Economist Times:   
 לעיל.   .Error! Bookmark not definedראה ה"ש   35
36  progress-ministry/physical-https://mnre.gov.in/theMinistry if New and Renewable Energy ("MNRE"): 
37   http://164.100.47.193/lsscommittee/Energy/17_Energy_3.pdfMNRE:  

https://www.saurenergy.com/solar-energy-news/india-among-top-10-power-consuming-countries-globally
https://shaktifoundation.in/wp-content/uploads/2019/04/State-of-Renewable-Energy-in-India.pdf
http://www.indiaenergyportal.org/subthemes.php?text=solar#:%7E:text=India%20is%20endowed%20with%20rich
https://www.statista.com/statistics/264629/existing-solar-pv-capacity-worldwide
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/india-adds-7-3-gw-solar-energy-capacity-in-2019-report/articleshow/75449689.cms?from=mdr
https://mnre.gov.in/the-ministry/physical-progress
http://164.100.47.193/lsscommittee/Energy/17_Energy_3.pdf
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פי ההערכות,   באמצעות  החשמל  מייצור    49%-כ  2040שנת  לעד  על  יתבצע  אנרגיה בהודו 

   .38וולטאיים-פוטו מתקניםובין היתר על ידי  מתחדשת,

פוטו  2019יוני  חודש  ב ,  בכלל זה ליזמי מתקנים  הודו פרסמה המלצה  ם  י וולטאי-ממשלת 

לוחות   ניקוי  בשיטות  במיםלעבור לשימוש  רובוטיות ללא שימוש  ובמקרים 39סולאריים   ,

שנים    4רבים היא אף מגבילה את אספקת המים למתקנים סולאריים לתקופה מרבית של  

שנים מחיי המתקן לשימוש בפתרון שאינו צורך מים לצורך ניקוי    21-בלבד (כך שנותרות כ

דו תוכנית גלובאלית יזם ראש ממשלת הו  2020אוגוסט  חודש  בהלוחות הסולאריים). בנוסף,  

(שמש   "One Sun, One World, One Grid"לחיבור ארצות שונות לרשת משותפת הנקראת  

-של אנרגיה פוטו  וואט-מגה  400,000  תספקעולם אחד, רשת אחת), בה הודו לבדה    ,אחת

 .40לתוך הרשת ולטאיתו

גבי  על    ותמותקנ  ערכותיהמ  הדוחנכון למועד    .שנים  6-כמזה  החברה פעילה בשוק ההודי  

   .םתשתיתיי  וולטאיים-פוטווואט של מתקנים -מגה 2,650

לעיל,   משווקי    השוקכמפורט  אחד  הוא  ההההודי  בעולם   ייםסולארמתקנים    . הצומחים 

היתר,   בין  ביטוי,  לידי  באה  זו  שאפתניים    בקביעתצמיחה  מיעדים  ידי  הודו משעל  לת 

זה, בין היתר, מאחר שוק  לפעול בהחברה בחרה  בהתאם לכך,  להרחבת הפעילות בתחום.  

פוטנציאל לייצר ישנו    ולכןבו  מתרכזת  של החברה    המטרה לקוחות  פעילותם של  זיהתה כי  ש

 שוק זה.  יחסי ב ויתרוןמוניטין 

 בישראל האנרגיה הסולאריתמתקני שוק 

אנרגיה מתחדשת מלייצור חשמל   יםמנח םיממשלת ישראל יעד, קבעה 2015-ו  2009 בשנים

,  2030שנת  לעד    מצריכת האנרגיה  17%-ו  2020מצריכת האנרגיה עד לשנת    10%בהיקף של  

סולאריים ממתקנים  להתקבל  צפוי  המכריע  אוקטובר    .41שרובו  התקבלה   2020בחודש 

באנרגיה מתחדשת לשנת   ליצור חשמל  היעד  וכן  30%יהיה    2030החלטת ממשלה לפיה   ,

 .202542עד לסוף שנת  20%נקבע יעד ביניים של 

, אחוז ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת 43, על פי נתוני חברת החשמל2020נכון לסוף שנת  

, עמד היקף 2020  סוף שנת. כמו כן, נכון ל5.7%-כ  מתוך כלל צריכת החשמל בישראל עמד על 

, כאשר התחזית וואט-מגה  2,200- וולטאית בישראל על כ-ההספק המותקן בטכנולוגיה פוטו

 . 44וואט-מגה 7,900היא 2025לסוף שנת 

  תשתיתיים וולטאיים -פוטו מתקנים 14-ב החברהבישראל מותקנות מערכות , הדוחלמועד 

בישראל  ,  בישראל ביותר  הגדול  האתר  של  כיום,  בכללם  ייצור  היקף  וואט -מגה  120בעל 

 
38  energy.aspx-industry/renewable/https://www.ibef.orgIBEF, Renewable Energy Industry in India:    
39  solar-water-for-robotics-asks-https://mercomindia.com/mnreMercom India:     
40  Financial Express, Intention, tech and capital to make 'One Sun One World One Grid' a reality are falling in 

place: https://www.financialexpress.com        
קביעת יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיות מתחדשות בפרט באזור הנגב והערבה:    -החלטת ממשלה   41

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2009_des4450   ; 
הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק:  -החלטת ממשלה  

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2015_dec542  . 
 קידום אנרגיה מתחדשת במשק החשמל ותיקון החלטות ממשלה:  -החלטות ממשלה 42
  https://www.gov.il/he/departments/policies/dec465_2020 

 .1202במרץ  18של חברת החשמל לישראל בע"מ שפורסם ביום  2020ראו דוח תקופתי לשנת   43
 eshek/https://www.gov.ildochm  :2020רשות החשמל, דו"ח מצב משק החשמל לשנת   44

https://www.ibef.org/industry/renewable-energy.aspx
https://mercomindia.com/mnre-asks-robotics-for-water-solar
https://www.financialexpress.com/opinion/intention-tech-and-capital-to-make-one-sun-one-world-one-grid-a-reality-are-falling-in-place/2023021/
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2009_des4450
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2015_dec542
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/dochmeshek/he/Files_Netunei_hashmal_doch_reshut_hasmal_2020_malle_n.xlsx.pdf
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בתהליכי התקנה    נמצאת  החברה,  בנוסף  אנרגיה.בצאלים, בבעלות שיכון ובינוי  הממוקם  

 אתרים נוספים.  3 -ב

 החברה  לפעילות נוספים פוטנציאליים בשווקיםמתקני האנרגיה הסולארית  שוק

, במדינות רבות בעולם ניכרת מגמת גידול משמעותית בהיקף ההספק המותקן לעילכמפורט  

(מסוג  של   תשתיתיים  סולאריים  מתקנים  באמצעות  לרבות  סולאריים,  -Utilityמתקנים 

scale(צפויה להימשך גם בשנים הקרובות. . על פי התחזיות, מגמה זו 

 Utility-scaleנים מסוג  , כמות ההתקנות של מתק2021-2023פי ההערכות, בין השנים    על

בארה"ב   65%-כ  וותבארה"ב צפויה לה כ,  45מסך הפריסה הסולארית    ן מתוכ  50%-כאשר 

 השוררים   האקלים  תנאי  מבחינת  החברה  לפעילות  המתאימיםארה"ב,    בדרום  יםבאזור

 . בהם

, וזאת  2019לעומת שנת    Utility-scaleמתקנים מסוג  בהתקנת    40%חל גידול של    2020בשנת  

בייצור    25%  -חלה עלייה של כ  2021בשנת    .46פגע בענפים רבים  , אשרהקורונה  על אף משבר

הממשל החדש בארצות    2021בשנת  כן,  -. כמו202047החשמל מאנרגיה סולארית ביחס לשנת  

מההסכם  יצא  הקודם  שהממשל  לאחר  בפריז  האקלים  להסכם  מחדש  הצטרף  הברית 

, הממשל החדש הכריז על תכנית אקלים של אפס פליטות מייצור חשמל עד  . בנוסף48בעבר 

  מגבלות אודות    נוספים   לפרטים(  49טריליון דולר  2תוך השקעה ממשלתית של    2035שנת  

  - ו  7.2  יפיםסע  ראו,  שםהחברה הפוטנציאלית    פעילותו"ב  בארה  החלה  מהרגולציה  הנובעות

   .)להלן 26

  מהמחצית  החלגם בספרד, בעיקר    ביטוי  לידי  באההמתקנים הסולאריים    בשוק  הצמיחה

 ספרד  של  במעברמשמעותי    חלק  PV-ה  תחוםל  ,פרסומים   פי  על.  201950  שנת  של  היהשני

ייצור אנרגיה באמצעות   2020  שנתהראשונה של    במחצית  כאשר,  הירוק  אנרגיהב  שימוש ל

  מתקנים   באמצעות  אנרגיה  הפקתהצבת יעד    תוךהגיע לשיא,    מדינהמתקנים סולאריים ב

-מגה  15,000-, כ ההערכות  פי  על.  2030  שנתלעד    וואט-המג  40,000-כשל    בהיקף  סולאריים

  scale-Utility.51מתקנים מסוג צפוי להיות ב 2024 לשנתההתקנות עד היקף מואט ו

  מדינות   בהםנוספים,    באזורים  גם  נרשמההסולאריים    המתקנים  בשוק  ידולג  מגמת

פי חברת המחקר  ,  52)ילה 'וצ  ברזיל,  במקסיקו  בעיקר(  הלטינית  אמריקה   ’HIS Markitעל 

  גם ,  2022בשנת  וואט  -מגה  16,500-כל  להגיע  צפוי  סולאריים  מתקנים  של  ההתקנות  היקף

בשנת   כאשר  ניכרת מגמת הגידול בשוק המתקנים הסולאריים,   יכולת   2019באוסטרליה 

 
45   data-research-industry-https://www.seia.org/solarSolar Energy Industries Association (SEIA) Research data:   
46 insight -market-solar-EIA: U.S. Solar Market Insight: https://www.seia.org/usS 
47   2021-in-25-up-generation-solar-tech.org/us-https://www.pv 

48  -electricity-renewable-work/news/celebrating-https://www.theclimategroup.org/ourClimate Group 2020: The 
success-us 

49  CNBC: Biden suspends oil and gas leasing in slew of executive actions on climate change: 
https://www.cnbc.com/2021/01/27/biden-suspends-oil-and-gas-drilling-in-series-of.html 

50 2030: -Integrated National Energy and Climate Plan 2021
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_final_necp_main_en.pdf      

51 ; hmedia.com/articleshttps://www.greentecGtm: A Wood Mackenzie Business:  
List Solar - Solar Energy News & Directory: https://list.solar/news/large-scale-solar-1      

 . Markit IHSמחקר שערכה החברה באמצעות  מתוך   52

https://www.seia.org/solar-industry-research-data
https://www.pv-tech.org/us-solar-generation-up-25-in-2021-renewables-share-of-power-mix-set-to-exceed-coal-in-2022
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_final_necp_main_en.pdf
https://www.greentechmedia.com/articles/read/spain-grid-connects-more-%20%20solar-in-2019-than-last-decade-combined
https://list.solar/news/large-scale-solar-1
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משני שלישים מההתקנות    יותר  ההערכות  פי   ועל,  הוכפלה  כמעטייצור האנרגיה הסולארית  

סולאריים    שלהחדשות   להיות    2019בשנת    שהחלומתקנים    סולאריים מתקנים    שלצפוי 

   .scale-Utility53, ובכללם מתקנים מסוג גדולים

מגהוואטים,   מאות  של  בהיקפים  פרוייקטים  האחרונות  בשנתיים  הוכרזו  התיכון  במזרח 

מכושר הייצור אשר יגיע מאנרגיות מתחדשות  50%-מעבר לכאשר ערב הסעודית הכריזה על  

ואנרגיות מתחדשות,    sustainability-), ועיר חדשה שכולה על טהרת ה Vision 2030(  2030עד  

 מגהוואט.    15,000-מתוככנת התקנה של כ  לבדה  NEOM-. בNEOM  –אנרגיה סולארי    בעיקר

  מדינות   7-במוצריה,    תשונים של התקנהחברה התקינה או נמצאת בשלבים  ,  הדוחמועד  ל

 מתוך השווקים הנ"ל. שונות 

החברה    האסטרטגיה  אודות   לפרטים של    פוטנציאליים   לשווקים חדירה  אודות  העסקית 

 . להלן  26 סעיף ראו, הלפעילות

 PVרגולציה בתחום מתקני  6.1.2

החלטות   על  רבה  במידה  המבוססת  ברגולציה  תלוי  המתחדשת  האנרגיה  תחום  ככלל, 

ממשלתיות והחלטות רשויות האנרגיה במדינות השונות, המגדירות את מבנה האסדרות  

על הרלבנטיות ואופן החיבור לרשת ומכירת חשמל עבור יצרני החשמל באנרגיה מתחדשת. 

כן, ככלל, המגמות וההתפתחויות בהיקף תעשיית האנרגיה המתחדשת, ובכלל זה תעשיית  

בתחום -הפוטוהמתקנים   חדשות  ותקינה  מחקיקה  מושפעות  להיות  עשויות  וולטאיים, 

ועל הביקוש    וכפועל יוצא להשפיע על קצב הצמיחה של שוק היעד הפוטנציאלי של החברה

כי.  למוצריה מסוימים  ל  יצוין,  רגולטוריים  חסמים  ואסדרות הורדת  תמריצים  ויצירת 

על גודל    ה להיות השפעה חיוביתעשוי   ,וולטאיים-הקמה ותפעול של מתקנים פוטו  לעידוד

 השוק הפוטנציאלי של החברה.  

 PV-ה מתקני התפתחויות טכנולוגיות בתחום 6.1.3

ניצו שיאפשרו  טכנולוגיות  בפיתוח  מאמצים  מושקעים  האחרונות  של  בשנים  יותר  טוב  ל 

היתר,וולטאית.  -הפוטוהטכנולוגיה   בין  מביאות,  אלה  הפקת   מגמות  יעילות  להגדלת 

ש כך  הסולאריים,  הלוחות  של  יותר  האנרגיה  גבוהות  יעילות  כמות רמות  את  מגדילות 

הנדרשים  לוחות הסולארייםמצמצמות את מספר ההאנרגיה המופקת בשטח נתון במתקן ו

הרובוטיות בהתאם,  .  אנרגיהליחידת    במתקן המערכות  מספר  על  השפעה  זו  למגמה 

היחס    ,ם יהלוחות הסולאריוואט מותקן, כך שעם השיפור ביעילות  -מתקינה למגהשהחברה  

הגדלת התפוקה הוא  עיקר משמעותה  אשר  הולך וקטן,  מותקן  וואט  -בין הרובוטים למגה

 ליחידת שטח.

ולכן עד כה  ים החדשיםיר של המתקנים הסולארבכושר הייצו  גידולעל ידי   זו מפוצה מגמה 

, מגמת  פרט לכךההשפעה על היקף מכירות הרובוטים ליחידת שטח לא הייתה מהותית.  

הגידול הקיימת והצפויה בכמות האתרים, כמו גם ההתפרשות של החברה לשווקים נוספים  

יוצא   כפועל  המערכות  של  הייצור  עלויות  צפויים  מוהורדת  המכירות,  על   פצותלהיקף 

 
53   solar-scale-https://www.cleanenergycouncil.org.au/resources/technologies/largeClean Energy Council:  

https://www.cleanenergycouncil.org.au/resources/technologies/large-scale-solar
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, והן את את הגידול בביקוש למערכות החברה בשנים הבאותהן  המגמה המתוארת ולאפשר  

. בנוסף, המגמה המתוארת לעיל עשויה להוביל לירידה בעלויות הניקוי הצמיחה ברווחיותה

, אולם העלייה במחירי כוח האדם (אך לא בהכרח ליחידת שטח)  וואט-הידני ליחידת מגה

הפ חיי  לאורך  כוהמים  (שהינו  הידני    25-רויקט  הניקוי  עלויות  את  לייקר  צפויים  שנה) 

   ולהותיר את הניקוי הרובוטי כאפשרות כלכלית ומועדפת על פני הניקוי הידני.

אנרגיה   באמצעות  חשמל  לייצור  ירידת התעריפים  של  האחרונות  בשנים  הגוברת  למגמה 

כמפורט   החשמל    6.1.1בסעיף  סולארית,  יצרני  נכונות  על  השלכות  להיות  עשויות  לעיל, 

  , לשלם עבור פיתוחים טכנולוגיים כדוגמת פתרונות רובוטיים לתפעול ותחזוקת המתקנים 

 כאמור לפנות לפתרונות    וולטאי-ל הפוטות יצרני החשמשחיקת הרווחים מאלצת א  ומאידך,

המתקן   ידי  על  האנרגיה  הפקת  של  מיטבית  יעילות  לאפשר  מנת  כאחד  הסולאריעל   ,

על   לשמור  ניתן  דרכם  המרכזיים  הכלכליתמהאפיקים  מאחר   . מתקןהשל    הכדאיות 

כ רק  הרובוטיים מהווים  רבים   1%-2%-שהפתרונות  יצרני חשמל  מעלות הקמת המתקן, 

ממשיכים להקפיד על רמת הבטיחות של הפתרון למתקן בכלל ועל שימור איכויות הלוחות  

בהתאם לכך, הסולאריים בפרט, אלמנט שהינו משמעותי בערך המוסף שבמוצרי החברה.  

פי התחזיות,   צפועל  במעבר לבשנים הבאות  גידול  לניקוי  י  בפתרונות אוטומטיים  שימוש 

 .54המסורתיות הניקוי הידנישיטות , חלף לוחות סולאריים 

זה   נמדדת    יצויןבהקשר  הרובוטיות של החברה  והפעלת המערכות  כי הכדאיות לרכישת 

בעיקר ליחידת שטח, וביחס לאלטרנטיבה הידנית, שכן בעוד כושר התפוקה המשתפר של 

לאריים מוריד את עלויות ייצור החשמל, הרי שהפתרון הרובוטי של החברה  הלוחות הסו

ישרת מאותו טעם כמות גדולה יותר של הספק מותקן לאותה יחידת שטח. כך, עלות הניקוי 

מותקן  -למגה היאוואט  אף  להיות  להתחשב    צפויה  מבלי  זאת,  מקבילה.  ירידה  במגמת 

ויים לשפר את הספק הניקוי של מערכות  , העשאותם מבצעת החברה  בשיפורים טכנולוגיים

 החברה, להוריד את עלותם לחברה ואף להציע ערכים נוספים ללקוחותיה. 

להערכת החברה, עליית מחירי האנרגיה הקונבנציונאלית לצד הוזלת עלויות הייצור בנוסף,  

מתחדשות אנרגיות  אנרגיה    ,של  קצב  ו-פוטוובראשן  את  להאט  הצורך  גם  כמו  ולטאית, 

ל הגבוה  על הביקוש  ימשיכו לשמור  ולייצב את האקלים,  הגלובאלית  הקמת  ההתחממות 

צפויים להמשיך    PVבטווח הארוך, שיעורי הצמיחה של מתקני  להערכת החברה,    .PVמתקני  

להיות גבוהים, גם אם התנאים הכלכליים ישתנו באופן מקומי ויביאו לירידה קלה בחלק 

פה כי מגמות אלה עשויות להביא לגידול בשוק היעד של  מהשווקים. כפועל יוצא, החברה צו

ההתרחבות   פוטנציאל  לצד  למתקנים    לשהחברה,  ביחס  החברה  וולטאיים  -פוטופעילות 

 קיימים ומתקנים בהקמה.  

למתקני   הממשלתי  הסבסוד  ירידת  בתעריפים   PVעם  והירידה  בעולם,  רבות  במדינות 

בתפעול האתר ליצרני האנרגיה, הצורך  והורדת  המוצעים  בצורה מיטבית  ים הסולאריים 

  .לצורך שמירה על רווחיות יםלהיות משמעותיהפכו עלויות התחזוקה השוטפות 
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הגלובאלי של מתקנים מסוג  2021לשנת    נכון בשוק  עלויות התפעול והתחזוקה   ,Utility-

scale  כ על  של    2-עומד  שיעור  (מתוכם  בשנה  דולר  הלוחות    12%מיליארד  ניקוי  עבור 

 . 202555מיליארד דולר בשנה עד לשנת  4-אריים) ועל פי ההערכות צפויות לגדול לכהסול

לרוב מהוות  החברה  ללקוחות  הרובוטיות  המערכות  עלות  החברה,  חד   להערכת  שיעור 

, ובהתאם לניסיון  הסולאריים   המתקניםמסך עלויות פרויקט הקמת    )3%-1%(  ספרתי נמוך

ושל לקוחותיה, שיעור התשואה ללקוח על ההשקעה בהתקשרות עם החברה   העבר שלה 

בשיעור העולה על (בהסכם רכישת המערכות הרובוטיות ובהסכם התפעול והתחזוקה), הינו  

סולאריים בפרויקטים  המקובלת  של    התשואה  בטווח  נאמד  כן.  14%-35%וככלל   , על 

הביקוש כי  החברה  כדוגמת    מאמינה  מתקדמות  הרובוטיות  לטכנולוגיות  המערכות 

, בהינתן העלויות הנמוכות שלהן ביחס לסך הפרויקט, ובהינתן  שמפתחת ומייצרת החברה

אלו,  במערכות  משימוש  כתוצאה  ללקוח  הנוצר  האנרגיה  בהפקת  ויגדל   השיפור  ילך 

   משמעותית בשנים הקרובות.

 חומרי גלם זמינות ספקים ו 6.2

פשוטה.   בצורה  המורכבים  מתוחכמים  פתרונות  בפיתוח  דוגלת  הרובוטיות החברה  המערכות 

תקשורת,  רכיבי  סוללות,  מנועים,  בעיקר  הכוללים  רכיבים  ממגוון  מורכבות  החברה  שמספקת 

ספקים גדולים בעלי יכולות ייצור עם  להתקשר    מקפידההחברה  חיישנים וחלקים מכאניים שונים.  

לצורך    יחיד  יצרןלחברה התקשרויות עם  , הדוחלמועד  גבוהות ולרכוש במידת האפשר מוצרי מדף.  

הרובוטיות  הרכבת מותאמים  המערכות  להם  ותקשורת  ממסר  רכיבי  לאספקת  עיקרי  ספק  עם   ,

יבי תוכנה המשמשים  רכיבים פיזיים ורכוכן עם מספר ספקי משנה המספקים לחברה    מוצרי החברה

  .למערכות הרובוטיות והפעלתן

למיטב ידיעת החברה, בעולם קיימים ספקים ויצרנים נוספים לרכיבים האמורים, ולהערכתה יש 

 ,בידיה האפשרות לרכוש מוצרים ורכיבים תחליפיים מספקים מתחרים לגבי כל אחד מהרכיבים

מסוים,  תוך פרק זמן  יות של החברה,  אחר להרכבת המערכות הרובוטיצרן  אתר  לבמידת הצורך  ו

לפרטים נוספים אודות היצרן עמו התקשרה החברה להרכבת ללא תוספת עלות מהותית לחברה.  

   להלן. 19-ו 14המערכות הרובוטיות והספקים עמם התקשרה החברה, ראו סעיפים 

בח,  העולמימשבר הסחורות    בותבעק הדוח קיים מחסור חמור  הנדרשים לצורך  ולמועד  גלם  מרי 

ייצור מערכות החברה. לפרטים אודות דרכי החברה להתמודדות עם משבר הסחורות כאמור, ראו 

 לעיל.  1.3.5סעיף 

 רגולציה  6.3

שוני תקשורת  רכיבי  כוללים  החברה  אישורמוצרי  המחייבים  הים  כגון  מגופים  רגולטוריים   - ם 

FCC56    דומים וגופים  בה    בכלבארה"ב  בהן  מדינות שונות  בבהתאם לכך,  .  החברה  פועלתמדינה 

 
  .שם 55
הינה ועדת התקשורת הפדרלית אשר מוגדרת כסוכנות ממשלתית  ")The Federal Communications Commission   ")FCC-ה  56

אמריקאית עצמאית המפוקחת על ידי הקונגרס. הנציבות מסדירה תקשורת בין מדינתית ובינלאומית באמצעות רדיו, טלוויזיה,  
ה ושטחי ארה"ב. הנציבות היא הסמכות העיקרית של ארצות הברית לדיני  המדינות, מחוז קולומבי 50חוט, לוויין וכבלים בכל  

 תקשורת, רגולציה וחדשנות טכנולוגית. 
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בעתיד לפעול  עשויה  דרישות  ,החברה  להיות  החברה  ל  עשויות  אותם  נוספים  ואישורים  מבדקים 

 . על מנת לפעול באותה מדינה תצטרך להמציא

הסביבה  בנוסף,   איכות  שמירת  את  דגלם  על  חרטו  אשר  תאגידים  הינם  החברה  לקוחות  מרבית 

שהחברה ככל  שונים.  סביבתיים  ותקנים  בדרישות  לעמוד  החברה  את  שפועל    ,ומחייבים  מי  או 

גיעה במוניטין  חשופה לביטול הסכמים, פעשויה להיות  החברה    כאמור, בדרישות    יעמדולא    ,מטעמה

 . בצע התקשרויות חדשותוירידה ביכולת ל

והלקוחות  כן,    כמו במדינות שונות  ההשונים  בענף  בתנאי מחייבים  רגולציה  בעמידה  את החברה 

 העסקת עובדים ודיני עבודה שונים.  

 להלן.  7.2לפרטים נוספים אודות רגולציה רלבנטית לתחום פעילות החברה, ראו סעיף  

 האקלים  תנאי 6.4

הינו  הפעילות  בתחום  ללקוחותיה  החברה  מציעה  אותן  הפתרונות  של  המרכזיים  היתרונות  אחד 

בשל   הסולאריים  הלוחות  של  התפוקה  ותדירותהגדלת  המערכות    באמצעותהניקוי    יעילות 

הרובוטיות של החברה, באופן המאפשר ניצול מטבי של האנרגיה המופקת מהמתקן הסולארי, גם 

יחד עם זאת,  חול משמעותיים  של אבק וסופות   םבתנאי ת על ומתבססמאחר שמערכות החברה  . 

לא    ) 70%  יחסית (בשיעור העולה עלולוגיה של ניקוי יבש בלבד, אירועי גשם כמו גם לחות גבוהה  נטכ

כלחים או רטובים במיוחד לא   מוגדריםאזורים אשר  ,על כן .י הרובוטיםל ידמאפשרים ניקוי יעיל ע

לניקו כמתאימים  יבש  יימצאו  רובוטי  מערכותי  ידי  להחברה  על  בהתאם  פעילותה  ,  כך.  במסגרת 

שאינם  החברה  מתמקדת   באזורים  גם  כמו  יחסית,  נמוכה  משקעים  כמות  עם  יבשים  באזורים 

 לחות גבוהה באופן קבוע.מאופיינים ב

התשתיתיים בעולם הינם    וולטאיים-הפוטוהמתקנים    מן  60%-כ  ,הדוחנכון למועד    ,להערכת החברה

מאפיי  יבשיםבאזורים   לנ בעלי  המותאמים  אקלימיים  החברה ים  יבש    מערכות  ניקוי  ומאפשרים 

  בצורה יעילה.

יצוין,   כן  בהתאםכמו  היתר,  האקלים  לדוחות    כי  בין    המטאורולוגי  הארגון  ידי  לעשפורסמו, 

דירות ורמת החומרה של סופות החול והאבק  ת ,58האקלים לשינויממשלתי -הבין והפאנל 57העולמי

מעריכה החברה כי יגבר   ,כחלק מהשינויים האקלימיים .הולכות וגוברותבעולם באזורים מסוימים 

 .החברההצורך בניקוי לוחות סולאריים בצורה תדירה כפי שמבצעת 

 החברה  של  היעד בשווקיפוליטיים  שינויים 6.5

למועד   החברה  ,  הדוחנכון  של  היעד  משווקי  החברה  חלק  פועלת  בהן  נמצאים  כיום  והשווקים 

ועל כן אי יציבות השלטון  תדירים, שינויים פוליטיים המאופיינות בכלכלות מתפתחות מדינות עם ב

על עמידת לקוחות החברה   במדינות אלה עשויים להשפיע  וכלכליים  פוליטיים  הפועלים ושינויים 

 התקשרו עם החברה.אלה בהסכמים בהם  במדינות

 טכנולוגיה 6.6

 
57World Meteorological Organization, Global Assessment of Sand and Dust Storms:    

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3083      
58 The Intergovernmental Panel on Climate Change:   

    https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX-Chap3_FINAL-1.pdf       

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3083
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX-Chap3_FINAL-1.pdf
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את   לייעל  שמטרתן  מתקדמות  מערכות  של  לפיתוח  מביאים  טכנולוגיים  של  פעילותן  שיפורים 

ולשפר את תהליכי תחזוקן. חשיבותן של מערכות אלה עבור לקוחות החברה  , הרובוטיות המערכות

יוכלשכן    עולה, הסולארי  שהמתקן  מבטיחות  טכניים    הן  ביצועים  של  גבוהות  רמות  על  לשמור 

חדשנות על  מתמשכת  , הקפדה  על כן  .שנים  30-כ  כת, שככלל נמשתקופת הפעלתווכלכליים לאורך  

הגברת האטרקטיביות שלהם בקרב  חיוני לגורם    הטכנולוגית של המערכות והשירותים הניתנים הינ

 הפחתת סיכונים פוטנציאליים. ולבתחום לקוחות 

  טכנולוגיים   משיפורים  מושפעת  להיות  עשויה,  טכנולוגיה  כחברת  החברה  של  פעילותהלכך,    פרט

המציעים   נוספים  טכנולוגיים  ומפיתוחים  ענן  טכנולוגיית  מבוססות  מערכות  של  הפיתוח  בתחום 

של לוחות סולאריים. פריצות דרך טכנולוגיות   לייעול פעולות הניקוי, התפעול והתחזוקהפתרונות  

עשויים לנגוס   ,שר יובילו לפיתוח מוצרים מתחרים או תחליפיים למוצרי ושירותי החברהכאמור, א

הפעילות בתחום  התחרות  תנאי  את  להגביר  ובכך  היעד  בשווקי  החברה  של  את   ,בחלקה  להוריד 

טכנולוגיות   דרך  לפריצות  מנגד,  ברווחיות.  לשחיקה  ולהביא  והשירותים  המוצרים    עשויה מחירי 

חיוב השפעה  סולאריים להיות  לוחות  של  ותחזוקה  לניקוי  טכנולוגיות  למערכות  הביקוש  על  ית 

 והגדלת שיעור השימוש בהם. 

באופן  פועלת  החברה  כאמור,  טכנולוגיים  פיתוחים  של  אפשריות  השפעות  עם  התמודדות  לצורך 

ובשירותי התפעול והתחזוקה   במערכות שפיתחה  טכנולוגיים  וחידושים  שיפורים  שוטף להטמעת 

 ם ללקוחותיה. הניתני

 להלן.  7.5 לפרטים נוספים, ראו סעיף

  תחרות 6.7

סולאריים   לוחות  של  ותחזוקה  לניקוי  טכנולוגיים  פתרונות  של  הגלובאלית  תשתיתיים  בתעשייה 

)Utility-scale(  מספר חברות פיתחו פתרונות טכנולוגיים לניקוי של לוחות    נכון למועד הדוח,  פועלות

וכן קיימותייםסולאר נוספות אשר    ,  זה, המוצריחברות  כי למועד  יצוין  פיתוח.  בשלבי  ם מצויים 

ים, ולהערכת החברה יש לה יתרון טכנולוגי ביחס ליתר המתחר"המוביל הראשון"  יתרון  חברה  ל

הפעילותאיכותי   גם    בתחום  לה    ןניסיוכמו  המאפשר  פעילות  שנות  שמונה  במשך  שנצבר  ייחודי 

כגון   שונים  בתחומים  מענה  ומצריכים  סולאריים  אתרים  המאפיינים  האתגרים  עם  להתמודד 

יצוין כי יתרונות אלו הנם יתרונות איכותיים  .  תקשורת והתמודדות עם תנאי מזג אויר קיצוניים.  

   בוהים מאלו של מוצרי מתחרותיה.ועל פי רוב החברה מתמחרת את מוצריה במחירים הג

זאת,יחד   מתחרים  עם  ושירותים  מוצרים  של  עתידיים  משמעותיים  לפיתוחים  שינויים  גם  כמו   ,

על המוצעים  המוצרים  ובין  החברה  מציעה  אותם  המוצרים  בין  המחירים  חברות  ידי  -בפערי 

להיות השפעה על   , בעיקר בשווקים המרכזיים בהם פועלת החברה נכון למועד זה, עשויהמתחרות

 נתח השוק הקיים והפוטנציאלי של החברה ועל רווחיותה. 

ולשפר את   לייעל  על מנת  במערכותיה  באופן שוטף לביצוע שיפורים  פועלת  בהתאם לכך, החברה 

עם התמודדות  העבור לקוחותיה לצורך  , וכן פועלת לפיתוח פתרונות זולים יותר  ביצועי הרובוטים

 גוברת. ה תחרות ה

 . הלןל 13  סעיףנוספים אודות התחרות בתחום הפעילות של החברה, ראו לפרטים 

   שער חליפין 6.8
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ארה"ב.   דולר  הינו  החברה  של  הפעילות  ממטבע  וההכנסות חלק  החברה  לספקי  התשלומים 

מלקוחותיה נעשים במט"ח (בעיקר במטבע הרופי או השקל). יחד עם זאת, מרבית הכנסות החברה  

למטבע   שצמודות  כך  ארה"ב,  עשויהדולר  חליפין  בשערי  משמעותיות  באופן  להשפיע    ותתנודות 

 .  בתחום הפעילות החברהתוצאותיה העסקיות של על מוגבל 

 ש"ח   3.3  -  עד לרמה של כ  6%-נחלש השקל מול הדולר בכ  2021במהלך החודשים ינואר ופברואר  

של השקל מול הדולר, על רקע נשמרה יציבותו    2021עד לסוף המחצית הראשונה של שנת    לדולר.

נרשמה מגמת    2021של שנת    במחצית השנייה.  מיליארדי דולרים  25-כבהרכישות שביצע בנק ישראל  

 ש"ח לדולר. 3.11עמד שער הדולר על  2021בדצמבר  31כך שליום  מול הדולר, ייסוף של השקל

, הדבר יכול לסייע לחברה  2022במידה ומגמת התחזקות הדולר לעומת השקל תימשך במהלך שנת  

לאור   זאת  בישראל,  העובדים  ושכר  הפיתוח  בתחום  בעיקר  הוצאותיה,  בצמצום  מסוימת  במידה 

 מגמת האינפלציה הנצפית במשק הישראלי.  

על פעילות החברה, מתבסס המידע שלעיל בדבר הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים  

על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה בהתחשב בניסיון מנהליה וכן, על פרסומים וסקרים  

המשק   מצב  עם  בקשר  ובעולם  בישראל  מקצועיים  גורמים  ידי  על  ושפורסמו  במדינות  שנכתבו 

בלבד ויתכן שאינם . הנתונים שלעיל הינם אומדנים  הדוחד  ענכון למו   העיקריות בהן פועלת החברה

מלאים, אולם להערכת החברה, יש בהם כדי לספק תמונה כללית, גם אם אינה מדויקת, לגבי אופי  

  לעילפעילותה העסקית. לאור האמור, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מההערכות המפורטות  

 .בקשר עם הגורמים החיצוניים המשפיעים על תחום הפעילות

זה לעיל באשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות העתידיות    6בסעיף    כל התייחסות המופיעה

בסביבה הכללית שבה היא פועלת ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה, הנה בבחינת מידע 

אשר אינו בשליטתה של החברה או  מידע  הצופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על  

. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות  שאינו בשליטתה הבלעדית, ואינו ודאי 

בפעולת  הכרוכים  הסיכון  מגורמי  יותר  או  באחד  שינוי  יחול  היתר אם  בין  לעיל,  האמורות  החברה 

  להלן.  30החברה, המפורטים בסעיף  
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 חלק שלישי: תיאור עסקי התאגיד  בתחום הפעילות 

 מידע כללי על תחום הפעילות  .7

 ו  ושינויים החלים ב ם הפעילותמבנה תחו 7.1

בהיקף המתקנים   אוטומטיים  םהתשתיתייהגידול  פתרונות  מחייב  בעולם  פתרונות    ,הנבנים  שכן 

נבנים   תשתיתייםמרבית האתרים ה פרט לכך,. דיו מספקים פתרון מקיף וכלכליהניקוי הידני אינם 

הצורך בניקוי משמעותי עוד   בהם,  ת השמשקרינגבוהות של  באזורים יבשים אשר נהנים מרמות  

דלים. המים  ומאגרי  המים  יותר  במחירי  בכלכלות   ,עלייה  האדם  כוח  מחירי  עליית  גם  כמו 

סיכון    ,מתפתחות להוות  ועשויים  פוטו  המממנים  םגופי לליזמים  מתקנים  מאחר ולטאייםו-של   ,

 שנה. 20-30-כ נסמך על תחזוקה במשך וולטאי-הפוטו המודל הפיננסי של המתקןש

מבנוסף,   רבות  במדינות  הממשלתיים  התמריצים  וביטול  בשוק  התחרותיים  חייבים  התעריפים 

יה עוברת י הסולאריים להישאר רווחיים על אף השחיקה, והתעשפרויקטים  המאפשרים לפתרונות  

 תחום התחזוקה והתפעול בצורה משמעותית.  להתמקד בטיוב 

הפעילות תחום  מפתחת  ,במסגרת  לניקוי    ומתחזקת  מוכרת  ,החברה  רובוטיות  מתקנים  מערכות 

המבוססות על טכנולוגיית ענן שפיתחה החברה    יבשים,  , הממוקמים באזוריםתשתיתיים סולאריים  

  .באתר הלקוחומאפשרת הפעלה ובקרה מרחוק של המערכות הרובוטיות המותקנות 

החברה שפיתחה  הרובוטיות  החברה  התפעול    ושירותי  המערכות  שמספקת  השוטפים  והתחזוקה 

-Utility(  ל המחוברים לרשת החשמתשתיתיים  וולטאיים  -פוטותקנים  ממיועדים ל  ,למערכות אלה

scale solar(  מסייעות . המערכות מבצעות ניקוי בתדירות גבוהה ביחס לפתרונות המסורתיים ובכך

ת תיסוף ברווחים וח אדם, ובכך מאפשרורמת ייצור מיטבית ללא כל שימוש במים או בכבשמירה על  

במתקן מייתרת הקמה של    החברהת  ול כמו גם מזעור עלויות הניקוי. התקנת מערכשממייצור הח

 ומרוחקים.  יבשיםתשתיות ושינוע מים, העשויות להוות אתגר תפעולי באזורים 

 פעילות  הם מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחו 7.2

לתחום    הייחודיותולמיטב ידיעת החברה, לא חלות מגבלות כלשהן מכוח הדין    הדוחנכון למועד  

לאישורים בכל מדינה בה  (ככל חברת טכנולוגיה)החברה  כפופה במסגרת פעילותהככלל, . פעילותה

תקינה   לאישורי  הנוגע  בכל  פועלת  התקשורתהיא  בנושאים   לרכיבי  לרגולציה  וכן  מערכותיה  של 

, כך ששינויים בתחום זה עשויים  מערכותיהסביבתיים מקובלים באתרים בהם היא מתקינה את  

במדינות יעד פוטנציאליות עשויה להיות כרוכה    פעילות  בנוסף,  .להשית עלויות נוספות על החברה

 . החלה באותן מדינותרגולציה ופיקוח  בעמידה בהוראות

כן בדרישות,  כמו  והתפתחויות  אי  שינויים  או  כאמור  -הרגולטוריות  בדרישות  של החברה  עמידה 

בפיתוח מוצרי החברה או לגרום להפסקתם, וכן לגרום   עשויים לגרום להטלת מגבלות או לעיכובים

   .לחברה הוצאות מהותיות

מסוים בין  יצוין כי בהתאם לרגולציה החלה בארה"ב, במתקנים סולאריים צריך להישמר מרווח  

כן,    .הסולארייםהלוחות   זהעל  החברה    ,למועד  מערכות  את  להתקין  היכולת  על  מגבלה  קיימת 

לא קיים פתרון מסחרי בשוק  למועד זה  למיטב ידיעת החברה,    בפריסה רחבה במתקנים מסוג זה.

רובוטיות   מערכות  למגבלסולאריים    מתקניםלניקוי  אוטונומיות  של  מענה  כחלק    .זו  ה הנותן 
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אשר יאפשר את    ,פתרון ייעודי לצורך זה  לפתח   החברה בכוונת    החברה,  למהפיתוחים העתידיים ש

אינה   חברהה  , בכפוף להשלמת פתרון כאמור,על כן.  תנועת הרובוטים על מתקנים מהסוג האמור

יצוין כי בכוונת החברה לפעול להשלמת    באזור זה.רואה בכך חסם משמעותי לפעילות נרחבת בעתיד  

ל הזמן הצפוי  יכולה להעריך מהו פרק  זה החברה אינה  למועד  כאמור, אולם  כי   יצוין  .כךפיתוח 

למועד    למיטב נכון  החברה,  פעילותה    הדוחידיעת  על  חלות   יעד   בשווקי  דומות  מגבלותלא 

 . נוספים  נציאלייםפוט

 PI Photovoltaik-Institut Berlin AG  ")PI  במכוןלמערכותיה בדיקות מעבדה    החברה מבצעתבנוסף,  

Berlin("  .  ידימהלך  מתיאור על    בדיקות תאוצה קפדניות כוללות    הבדיקות ,PI Berlin  הבדיקות 

החברה מהימנותהבוחנות  ,  למערכות  ויעילותן.את  אלה    ן  ניקיון    20-25מדמות  בדיקות  שנות 

סופות אבק, הן    900-מחזורי ניקוי ו  14,000סופות אבק בשנה, כלומר    40-יומיומיות עם למעלה מ

ב  E4  במערכות בוצעו    .T4  מערכותוהן  ההאצה  כה  מבחני  הסולאריים  עד  הלוחות  סוגי  גבי  על 

   שנקבעו בשוק.עמידה בתקנים המחמירים  ראוהככלל והמובילים 

  מתקן למשך חיי ההסולאריים  תיהם אחריות על הלוחות  ויצרני הלוחות הסולאריים מעניקים ללקוח

היצרנים    ,שנה)   20-30( של  אישור  מצריך  הלוחות  ניקוי  זה:  )  Certifications(ובהתאם,  (בסעיף 

על תוצאות מבחני המעבדה  בין היתר,    ,בהתבסס  יותם המקורית לא תיפגע.רכי אח")  האישורים"

קיבלו מעל תריסר אישורים מיצרני   החברההמערכות הרובוטיות של  כאמור לעיל,    ,PI Berlinשל  

חשש  סולאריים  לוחות   ללא  הלוחות  על  לשימוש  בטוחות  המערכות  כי  המאשרים  בעולם,  שונים 

 59לנזק.

הייתה כרוכה רב של חודשים ו  פרהוצאת האישורים ארכה מס  ,בתחילת דרכה של החברהיצוין כי  

. כיום,  (יצרנים ו/או גופי תקינה)  על ידי הגופים המסמיכים  יםבבדיקות חוזרות ואימות נתונים רב

נע בין חודש לשלושה חודשים.  לרוב  אורכת פרק זמן קצר יותר, אשר  עבור החברה  הוצאת האישורים  

להערכת החברה,  אולם  להשגת אישורים דומים    לפעוליכולים    ההמתחרים שללמיטב ידיעת החברה,  

). כפי שנדרש לחברה בתחילת דרכה(ממושך זמן עבור המתחרים פרק עשויים לקחת  תהליכים אלה

 אישורים מסוימים כבר כיום.   ישנם ממתחרי החברה לחלקכי יתכן ש  ,יצוין

 ווברווחיותם שינויים בהיקף הפעילות בתחו 7.3

ממגמות לעיל  כאמור מהותי  באופן  מושפעת  וכדאיותה  הפעילות  בתחום  החברה  פעילות   ,

מתקנים   באמצעות  המופקת  הסולארית  האנרגיה  בשוק  באופן -פוטווהתפתחויות  וולטאיים, 

עשוי זה  בתחום  הצפוי  הגידול  בדבר  והתחזיות  ההערכות  הביקוש   השהתממשות  על  להשפיע 

הפעילות בתחום  החברה  של  והשירותים  השלמוצרים  פוטנציאל  על  נוסף  במתקנים  ו,  הגלום  ק 

 .  ומתקנים בהקמה קיימים

המתקנים   בכמות  האחרונות  בשנים  מהגידול  בעיקר  נובעים  בתחום  הפעילות  בהיקף  השינויים 

וולטאיים הגדולים שהוקמו במדינות שונות בעולם, ובפרט במדינות העיקריות בהן פועלת -הפוטו

כנולוגיות מתקדמות המייעלות את הפקת האנרגיה במתקנים בנוסף, ישנה מגמה לאימוץ ט.  החברה

 
בלוחות      59 וטיפול  לניקוי  הרלבנטי  היצרן  בהוראות  החברה  בעמידת  היתר,  בין  מותנים,  לרוב  היצרנים  אישורי  כי  יצוין, 

שינויים במפרט של המערכות הרובוטיות או ברכיביהן, אשר לא אושרו מראש   הסולאריים, וכן כי במרבית האישורים נקבע, כי
 היצרן, עלולים שלא להיכלל באחריות היצרן המקורית.  ידי על
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הן-פוטו אף  הביאו  אשר  הפעילות  וולטאיים  בתחום  החברה  של  פעילותה  בהיקף  החל   ,לצמיחה 

 ממועד הקמתה.

בהתאם לכך, למיטב ידיעת החברה, השימוש בפתרונות טכנולוגיים לניקוי לוחות סולאריים בקרב 

מתקני   להוסיף  ב  התשתיתיים  PV-התעשיית  וצפוי  גדל  כאשר  ועולם  משמעותית,  בצורה  לגדול 

נהנית מ (יתרון  החברה  בשוק)first mover advantageהמוביל הראשון  דבר המשפיע על מעמדה   , , 

  להשפיע על המשך מגמת הגידול בפעילות החברה. צפויו

   לעיל. 6לפרטים אודות השפעות משבר הקורונה על פעילות החברה, ראו סעיף 

 ההתפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני לקוחות התחום 7.4

ים הפוקד את כדור הארץ משנה את עולם האנרגיה ומאיץ את המעבר לאנרגיות נקיות משבר האקל

  משמעותיים ומתחדשות. הלחץ הציבורי המופנה אל עבר ממשלות ותאגידים, מוביל להצבת יעדים  

וקידום    ומעבר לאנרגיה מתחדשתגזי חממה (המביאים להתחממות גלובלית)  של הפחתת פליטות  

בהגדלת   תומכת  ממשלתית  בתעשייה  מדיניות  ובעיקר  אנרגיה  זו,  באמצעות  חשמל  בייצור  עליה 

   .סולארית

על   2015  דצמבר  חודשב לשמירה  עולמי  כלל  הסכם  נחתם  מכוחה  בפריז,  האקלים  ועידת  נערכה 

ל כל ממדינות העולם). ההסכם כולל התחייבות ש  90%-מדינות (מעל ל  195האקלים, עליו חתומות  

אחת מהמדינות אשר הינן צד לו, להפחתת פליטות מזהמים, בהתאם ליעדים המפורטים שהוצגו על  

לייצור  מתקנים  של  מואץ  שילוב  הינה  פליטות  להפחתת  העיקריות  הדרכים  אחת  מדינה.  כל  ידי 

מתחדשות. אנרגיות  באמצעות  בשנת    חשמל  כי  ,  בגלזגו  האקלים  ועידת  הנערכ  2021יצוין, 

נ  מדינות  התחייבו  ובמסגרתה  60את הסכם פריז  אישררהמדינות, אשר    197  -ציגים מבהשתתפות 

לסוף  נכוןלמיטב ידיעת החברה, . מזהמים  חומריםהדרגתית של השימוש בפחם ולפליטת  להפחתה

בעולם מק  813-כ,  202061נת  ש בייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת,   דמותמדינות  מדיניות התומכת 

פי התחזיות,   על  הגלובאלי,   38%-כ  יספקו  מתחדשות  אנרגיות  2030  בשנתכאשר  מייצור החשמל 

 .62החשמל מהיקף %55-כ פקואנרגיות מתחדשות יס 2050ובשנת 

תהיבנוסף מתחדשות  מאנרגיות  חשמל  בייצור  ביותר  המשמעותית  העלייה  התחזיות,  פי  על  ה , 

   .205063  בשנת 22%-מסך ייצור החשמל העולמי כיום, ל 2%באנרגיה הסולארית, משיעור של  

זו,    כחלק לתחום   Total SE-ו  Shell, bpכדוגמת    ,המסורתיות  האנרגיות  ענקיותממגמה  נכנסות 

 של   יעד  לעצמה  הציבה  Total SE,  לדוגמההאנרגיות המתחדשות ומציבות יעדים גבוהים לביצוע (

 .64)2025 לשנת עד מתחדשות מאנרגיות וואט-מגה 25,000 הפקת

כמו כן, ההתפתחות בתעשיית האנרגיה המתחדשת מתבטאת גם בעליה משמעותית בהשקעות של  

תפיסה ומעבר לתודעה   יבינלאומיים בעולם האנרגיה המתחדשת, בין היתר בשל שינותאגידי ענק  

 ) בשנים האחרונות. "Environment, Social and Governance - "ESGסביבתית ואחריות תאגידית (

 
60  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_2_cover%20decision.pdf 
61   https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34937 World Bank:  
62  https://www.irena.orgIrena, Global Renewables Outlook:    
63  https://bnef.turtl.co/story/neo2019/page/2/1?teaser=trueBloomberg New Energy Finance:    
64  F for the Fisacal Year ended December 31, 2019:-Total, Form 20 

https://www.total.com/sites/g/files/nytnzq111/files/atoms/files/2019-total-form-20-f.pdf       

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.irena.org%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FIRENA%2FAgency%2FPublication%2F2020%2FApr%2FIRENA_GRO_Summary_2020.pdf&data=02%7C01%7Cigaon%40fbclawyers.com%7Cd3d7d0a308254908de4108d8608e8754%7Cb095924e37a94a4d8521180a80133681%7C0%7C0%7C637365512556015164&sdata=QjfrXd83LI84ba5JciQldbVTDbkyMjWPeyRZgbfPhsE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbnef.turtl.co%2Fstory%2Fneo2019%2Fpage%2F2%2F1%3Fteaser%3Dtrue&data=02%7C01%7Cigaon%40fbclawyers.com%7Ca9e2feae7cb948a47ae208d8607cd6b8%7Cb095924e37a94a4d8521180a80133681%7C0%7C0%7C637365437321592564&sdata=NjQ708gO67JyNL6wTxbairxKFXYEktekblVV9NGhQlM%3D&reserved=0
https://www.total.com/sites/g/files/nytnzq111/files/atoms/files/2019-total-form-20-f.pdf
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בתחום,   וההערכות  לתחזיות  כאמוריוהתפתחובהתאם  בכלל,    ת  המתחדשת  האנרגיה  בתעשיית 

סולארית   אנרגיה  משמעותיות  בפרט,  ובייצור  להשקעות  להביא  תאגידים  צפויה  גם  של  בתחום 

 בעתיד.

 . לעיל 6 סעיף ראו אודות התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, נוספיםלפרטים 

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  7.5

המתקנים   בתעשיית  טכנולוגיים  שינויים  של  המרכזית  הפחתת  -הפוטומטרתם  הינה  וולטאיים 

בפתרונות  , בין היתר על ידי שימוש  המתקנים  פעילותעלויות הפקת האנרגיה, על ידי ייעול ושיפור  

ל החברה  סולאריים    של  ניקוישמציעה  באופן  ותחזוקתם  לוחות  הפועלים  רובוטים  באמצעות 

ומוזיל    וולטאיים-הפוטומאחר שהשימוש ברובוטים מייעל את תחזוקת המתקנים    ,אוטונומי. זאת

עלויות כוח   הפחתתבאמצעות    המתקניםעלויות המשולמות לקבלני ההפעלה והתחזוקה של  האת  

במים  ,  אדם   במדינות   בעיקר,  מצומצמים   מיםה  מקורות  בהם  באזורים  פתרון מתן  וחסכון 

בטכנולוגיות    .מתפתחות לשימוש  במעבר  מתמדת  עלייה  ישנה  האחרונות  בשנים  לכך,  בהתאם 

בביקוש למוצרי   בגידולאשר באה לידי ביטוי  תשתיתיים  וולטאיים  -פוטורובוטיות לניקוי מתקנים  

 . ושירותיההחברה 

לפתח   בשוק  ניסיונות  נעשים  הלוחות  במקביל,  על  והחול  האבק  בעיית  עם  להתמודדות  פתרונות 

הא הידבקות  את  הממזערת  ללוחות  כיסוי  שכבת  כגון  (הסולאריים,   . )Anti-soiling coatingsבק 

למיטב ידיעת החברה,  יצוין, כי    נרחבת.ה בצורה  יבתעשיאומץ  טרם    מוצר זה  ,למיטב ידיעת החברה

אינו מוצר ניקוי והוא נועד להפחית את כמות האבק    ,מוצר זה (ככל שפיתוחו יושלם ויוטמע בשוק) 

הנצמד ללוחות הסולאריים ובכך לאפשר פעולת ניקוי קלה יותר של הלוחות הסולאריים, בין היתר 

רובוטיות ידי מערכות  בהתאם    ,על    במוצרים מסוג זההחברה רואה  לכך,  כפי שמספקת החברה. 

פתרונות אלו, יחד עם המערכות הרובוטיות של החברה,  שמאחר  ם למערכותיה,  מימשלימוצרים  

להגברת  ולהביא  על ידי מוצרי החברה  לשפר את יכולות ניקוי הלוחות הסולאריים הקיימות    עשויים

  תפוקת האנרגיה הסולארית מהלוחות.

כאמור   פיתוחים  על    ,בעתידהצלחת  להשפיע  החברה  עשויה  הפעילותבפעילות  על  תחום  לרבות   ,

, החברה פועלת באופן שוטף לביצוע שיפורים  בהתאם לכך.  יתרונה התחרותי בשוק ועל רווחיותה

הלוחות    שפר את יעילות במערכותיה על מנת לייעל ולשפר את הביצועים של הרובוטים באופן המ

משלימים  פתרונות    פתחל  . בנוסף, החברה פועלתאת היתרון של החברה בתחום  ומשמר  הסולאריים

במתקנים  למוצריה הקיימים שיעלו את היעילות והכיסוי של הרובוט ויאפשרו את פעילות הרובוט  

כדוגמת פיתוח ייעודי של המערכות הרובוטיות אשר יאפשר (  בהם אין כיום כדאיות כלכלית להפעילו

 . )לעיל  7.2גבי לוחות סולאריים הבנויים במרווחים, כאמור בסעיף תנועת הרובוטים על 

ה מתקני  בתעשיית  טכנולוגיים  שינויים  אודות  נוספים  באופן    PV-לפרטים  להשפיע  עשויים  אשר 

 לעיל.  6.1.3  סעיףי על החברה, ראו מהות

 ם הפעילותגורמי ההצלחה הקריטיים בתחו 7.6

החברה,   מהווים  להערכת  אשר  המרכזיים  בתחו  גורמיאת  הקריטריונים  המרכזיים  ם ההצלחה 

 ינם:  ה הפעילות,
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ללקוחות, לרבות הוכחת יעילות, טיפול בתקלות אמינות המוצרים, מתן שירות איכותי   ) א(

 ;וביצוע שדרוגים

, ובעיקרם עלייה מודל עסקי ייחודי המאפשר ללקוחות לגדר עצמם מפני סיכוני אינפלציה )ב(

 במסגרת ניקוי ידני של הלוחות הסולאריים;  מחירי המיםבו בעלויות כוח האדם

 ; ומן בעל הידע הטכנולוגי והטכני הנדרשיםכוח אדם איכותי ומי )ג(

הבכירים  עם  אמון  יחסי  בניית   )ד( לקוחות  הדרגים  החברה  של  עם  יחד  (ניגשים  החברה 

 ;)וכו' למכרזים, משתפים את התרשימים עם החברה

 חדשנות ,  Embedded, Cloud, RFבמגוון רב של תחומים כגון    ייחודי  וןניסי  -טכנולוגיה   ) ה(

  ; וכן ציוד ורכיבים ברמה טכנולוגית גבוהה ואיכותית  טכנולוגית ביחס למתחרים ומיתוגה

 ; החברהס הקניין הרוחני של יבסהמשך הרחבת  ) ו(

( ) ז( וספקי ציוד   ) למערכות החברה מיצרני לוחות סולארייםCertificationsקבלת אישורים 

 ; רלבנטיים אחרים

 ; מוניטין חיובי בשווקי הפעילותומיתוג  ) ח(

  בין היתר( ת המשך פעילותה של החברה בעיני הלקוחותהנדרשת להבטחת פיננסית איתנו ) ט(

  20-25לאור תקופת ההתקשרות הממושכת למתן שירותי תחזוקה אשר לרוב עומדת על  

 ; שנה)

 אחרות בתחום הפעילות. חברותביחס למחירים תחרותיים  ) י(

   שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות 7.7

, בין היתר, מבוססות  ,המערכות הרובוטיות והפלטפורמה הטכנולוגית שהחברה מספקת ללקוחותיה

עם מספר ספקים וספקי משנה על רכש מספר רכיבים ושירותים. בהקשר זה, לחברה התקשרויות  

לצורך רכישת רכיבים שונים המרכיבים את המערכות הרובוטיות. כמו כן, החברה מתקשרת מעת  

בהודו האחראי על הרכבת    יצרן, לחברה הסכם עם  הדוחלמועד    שירותי פיתוח שונים.לעת עם ספקי 

אשר  ,  וכן התקשרות עם ספק רכיבי ממסר ותקשורת בישראל  המערכות הרובוטיות שמוכרת החברה 

   .על ידומערכות החברה מותאמות לרכיבים המסופקים 

למועד הדוח קיים מחסור חמור  ,  אלקטרוניםהעולמי בשבבים ורכיבים  משבר הסחורות    בותבעק

משמעותית  עליה  חלה  המשבר,  בעקבות  החברה.  מערכות  ייצור  לצורך  הנדרשים  גלם  בחומרי 

פיתוח  עלויות  ב לצורך  הנדרשים  הגלם  החברה, חומרי  שמייצרת  הרובוטיות  המערכות  והרכבה 

הר  יםמשפיעו בשיעור  ופוגעת  הרובוטיות,  המערכות  של  הייצור  עלות  של על  הגולמית  ווחיות 

  1.3.5לפרטים אודות דרכי החברה להתמודדות עם משבר הסחורות כאמור, ראו סעיף    המוצרים.

 לעיל. 

 הלן. ל 19-ו 14פים לפרטים נוספים, ראו סעי

 ושינויים החלים בהם ם הפעילותשל תחו מחסומי הכניסה 7.8

להערכת החברה, הגורמים המפורטים להלן מהווים את חסמי הכניסה העיקריים לתחום   7.8.1

 הפעילות: 
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 ; מוכחתופיתוח טכנולוגיה יעילה  ) א(

ביצירת   )ב( וניסיון  בקשיי  ידע  המאופיינים  הסולאריים  באתרים  יעילה  תקשורת 

 תקשורת; 

  ;ןורכיביההרובוטיות המערכות , הגנה קניינית על הטכנולוגיה שפותחה )ג(

הרובוטיות   פיתוח ובמתן שירותי תמיכה ותחזוקה של המערכותמחקר וידע וניסיון ב )ד(

 ; וקיומו של כוח אדם מיומן ומקצועי

(קבלת   ) ה(   על ידי יצרני הלוחות הסולאריים מערכות החברה  ל  )Certificationsאישורים 

 ; והמובילים בתחום  תשתיתייםה

 .  איתנות פיננסית ) ו(

הם  7.8.2 הפעילות  העיקריים מתחום  היציאה  התקשרויות ארוכות   להערכת החברה, מחסומי 

במסגרת אספקת שירותי התפעול והתחזוקה של המערכות הרובוטיות של    עם לקוחות  טווח

החברה אינה רשאית לסיים את   ,ככלל  שנה.  20-25-אשר לרוב הינן לתקופה של כ,  החברה

ללא  שלישיים ההסכם במהלך התקופה ואינה רשאית להמחות את התחייבויותיה לצדדים 

והתחזוקה בהם החברה מתקשרת  לפרטים נוספים אודות הסכמי התפעול  הסכמת הלקוח.

 להלן.  10.2עם לקוחותיה, ראו סעיף 

 תחליפים למוצרים ולשירותים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 7.9

התחליף  הדוחלמועד   ההנפוץ  ,  בתחום  באמצעות  פעילות  הקיים  סולאריים  לוחות  של  ניקוי  הוא 

במים ושימוש  אדם  כוח  של  משאבים  בהשקעת  הכרוכות  הידני,  הניקוי  ידיעת   שיטות  (למיטב 

  . ) כיום  התשתיתיים  סולארייםה  המתקניםמרבית  השימוש בשיטות הניקוי הידני נעשה בהחברה,  

הן מבחינת משך    ,תשתיתיים   PVות יעילות עבור מתקני  כפח  שיטות הניקוי הידני נתפסות  ,ככלל

והן מבחינת יעילות הניקוי לצורך ניצול מרבי של תפוקת האנרגיה של   ועלות השימוש במשאבים 

הסולאריים כן  .הלוחות  המתקנים    ,על  בתעשיית  הקיים  הצורך  על  עונה  אינו  זה  - הפוטותחליף 

המתקנים  התשתיתיים  וולטאיים   בשוק  המגמה  לכך,  בהתאם  האנרגיה.  הפקת  עלויות  להפחתת 

וולטאיים הגדולים היא מעבר לשימוש במערכות רובוטיות לניקוי הלוחות הסולאריים לצורך  -הפוטו

ייעול תחזוקת המתקנים לצד הוזלת עלויות ההפעלה והתחזוקה שלהם ושיפור תפוקות האנרגיה  

 של המתקן.  

ח מוצרים נוספים להתמודדות עם בעיית האבק והחול על הלוחות הסולאריים כמו כן, ניסיונות לפת

 לעיל.  7.5לא אומצו בתעשייה בצורה נרחבת, כמפורט בסעיף  

זאת,   מ  עולםעם  המתחדשת  רבותהאנרגיה  יוזמות  ומושך  פיתוחים  תפתח  באמצעות  היתר  בין   ,

יתכנו פתרונות נוספים לניקוי  ולפיכך    תפוקתם,  לצורך הגדלתטכנולוגיים לניקוי לוחות סולאריים  

על   מהותית  ובהתאם עשויה להיות לכך השפעה  הלוחות הסולאריים שיהוו תחליף למערכות החברה 

 ורווחיותה.   עסקיה של החברה

  מבנה התחרות בתחום והשינויים החלים בו 7.10

 .להלן 13 סעיףלפרטים אודות התחרות בתחום הפעילות, ראו 



 

 

 37-א

זה לעיל, מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות   7בסעיף  החברה כאמור  ותחזיות  הערכות  

בשליטת החברה וביניהם   ואינחלקם  ערך, אשר אינו ודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר  

 .להלן 30  בסעיףהמפורטים  פעילותה של החברה,גורמי הסיכון בתחום 

  מוצרים ושירותים .8

 מוצרים ושירותים עיקריים  8.1

הפעילות   בתחום  במתקנים    סולאריים  לוחות  ניקויטכנולוגי ל  פתרוןהחברה מספקת ללקוחותיה 

הכולל  Utility-scaleמסוג    תשתיתיים מ,  המורכבת  ושירותים  מוצרים  של  כוללת"  צי "חבילה 

גבי  מותקן  אשר    רובוטים הלקוחמבני  על  באתר  הסולאריים  ותחזוקה  ו  הלוחות  תפעול  שירותי 

 שנים.   20-25שוטפים של המערכת בהתאם להסכמים עם הלקוחות, לתקופות של  

,  ) Ecoppia AI( מופעלות מרחוק על ידי פלטפורמת הענן של החברההמערכות הרובוטיות מחוברות ו

מאפשרת שליטה ובקרה  אשר אוגרת ומעבדת נתונים ומידע אודות פעילות המערכות הרובוטיות ו

של החברה, מאפשרים ללקוחות  מר והשירותים  הרובוטים. המוצרים  של  הניקוי  פעולות  על  חוק 

של ניקוי הלוחות הסולאריים (לעומת ניקוי הלוחות באופן ידני), לצורך ניצול מרבי ניהול אוטומטי  

   של פוטנציאל תפוקת האנרגיה של הלוחות הסולאריים.

כי   במיצוין  (כבר  לאחר   PV-ועד התכנון וההקמה של מתקן הבמועד ההתקשרות עם הלקוח  או 

להעניק  נוהגת  החברה  הלקוח,  באתר  הרובוטיות  המערכות  התקנת  וטרם  הוקם)  שהמתקן 

וולטאי למערכת הרובוטית של -הפוטוללקוחותיה ייעוץ והכוונה לגבי ההתאמות הנדרשות במתקן  

שברשותו הסולאריים  הלוחות  לסוג  בהתאם  והקונסטרוקציה  ,  החברה,  האתר  של  הטופוגרפיה 

הפתרונות הרובוטיים שמציעה החברה, הלקוח  בשלושת  כמו כן,    (ראו התיאור להלן).  המוצעת על ידו

 נדרש לבנות תשתית אשר צריכה לעמוד במגבלות מסוימות (כגון שיפועים). 

ש  באופן  ללקוח  החברה  מספקת  הלקוח,  באתר  הרובוטיות  המערכות  התקנת  ממועד  וטף החל 

בהם ותחזוקה  טכנית  תמיכה  תפעול,  שירותי   השימוש  תקופת  כל  לאורך  הרובוטיות,  למערכות 

בסיס חודשי, רבעוני ושנתי, דוחות ומידע  על    ,ללקוחותיה  מספקתבכלל זה, החברה    במתקני הלקוח.

בתקלות   טיפול  נדרשות,  או  שבוצעו  תחזוקה  עבודות  הסולאריים,  הלוחות  לניקוי  הקשורים 

לפעולות עתידיות. לצורך תחזוקת פעילות הרובוט, החברה משתמשת בתוכנה המאפשרת  והמלצות 

לקבל עדכונים בזמן אמת של רמת הטעינה של סוללת הרובוט וסטאטוס באשר לכל שאר הרכיבים 

רב  זמן  מתוכנן  יהיה  התחזוקה  עבודות  ביצוע  כי  שמבטיח  מה  חייהם,  ואורך  ברובוט  החיוניים 

סעיף אודות הסכמי התחזוקה בהם התקשרה החברה עם לקוחותיה, ראו  מראש. לפרטים נוספים  

 הלן.  ל 10.2

 חיים  אורך  מהם  אחד   לכל  אשר  עיקרייםמכלולים  -תתי  ממספר   מורכבים  החברה  מוצריכי    יצוין

ככלל,אשר  שונה בין    ,  החברה  במסגרתשנים.    2-5נע  שמעניקה  והתחזוקה  התפעול    שירותי 

 נכון .  הצורך  בעת  הרובוטיות  המערכות  של   הרכיבים  את  ומחליפה  מתקנת  החברה,  יהללקוחות

האתרים ואימתה את הערכותיה,   במרביתמלאה של מערכותיה    פה, החברה ביצעה החלהדוח  למועד

  החברהלמועד זה  ,  כך  בשל.  הפרויקט  חיי  לאורךעלויות התחזוקה הצפויות    לגביביחס לכל פרויקט,  

 . הסכמיה הקיימים בגין משירותי התחזוקה הנובע יהגולמ  הרווח בשיעור ירידה צופה לא
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פעולת הניקוי מתבצעת על ידי  .  מערכות רובוטיות  שלושה סוגים שלהחברה מציעה  ,  הדוחלמועד  

על בשעות החשיכה המוקדמות כדי למנוע הצללה  מערכת של רובוטים המבצעים את הניקוי בעיקר

על כל שורה של לוחות סולאריים  ו(באופן שתפוקת החשמל לא תיפגע),    בשעות ייצור החשמלהלוחות  

פעולת הרובוטים אינה כרוכה בשימוש   מותקנת מערכת רובוטית אשר מבצעת את פעולת הניקוי.

סולאריים    לוחותהנטענות באמצעות    מופעלים על ידי סוללות  והםמקור חשמל חיצוני,  ב  במים או

 אינם פעילים. ינה מתרחשת במהלך היום בזמן שהרובוטים הטעפעולת ייעודיים לכל רובוט. 

 :היכולות הבאות  את ,בין היתר ,יכולות הרובוטים כוללות

אחראי על    הרובוט  -ים על ידי ניקוי קבוע  הסולארי  ותהלוח  לשמר תפוקה גבוהה שלהיכולת   ) א(

יומי, מפני    ותלוחהניקיון   בסיס  ולכלוךמגוון סוגי  על  חוזרים מסוגל  .  אבק  פרטב,  בניקויים 

על גבי   עשויים להצטבר(כגון בוץ) אשר    הרובוט, על פי רוב, להתמודד גם עם לכלוכים קשים

הכבידה  הניקוי מתבצע ללא שימוש במים, תוך ניצול זרימת האויר, כוח    .הלוחות הסולאריים

 פייבר. -ומגע מיקרו

בתנאי מזג אוויר קשים  הלוח  היכולת לשמר את איכות   )ב( ותפקודו  ייעולו  מרבית   -הסולארי, 

מנת    המתקנים על  מתאימה  תחזוקה  המצריכים  מדבריים,  בשטחים  ממוקמים  הסולאריים 

שימוש במערכות החברה מאפשר    למקסם את תפוקתם בהליך ייצור החשמל מאנרגיית השמש.

 רב זמן ארוךעשוי לידני ש מאירוע של סופת אבק לעומת ניקוימהירה יותר יכולת התאוששות 

   .שבועות) אף מספר  לעיתים(

שונים    היכולת )ג( מכשולים  כגון:   יםיהעשו לאתר  השמש,  אנרגיית  בקליטת  לתפקודו  להפריע 

 .על כך ולהתריע, אחרים מכשולים או, )עצים שברי  (כגוןעצמים זרים 

  מצב ,  האוויר  מזג  נתוני,  התראות  על  נתון   זמן  בכל  הקצה  למשתמשי   ולדווח  לתקשר  היכולת )ד(

 של  הימצאותם  דבר  על  אמת  בזמן  התראות  לשגר,  למשל  כמו  -  הסוללה  סטאטוס,  הניקיון

 . זרים גורמים

קרי, ההטענה של    -  סולארי ייעודילוח  היכולת לבצע הטענה עצמית על פי הצורך, באמצעות   ) ה(

 אנרגיה מתחדשת. ב  שימוש  ללא התערבות ידי אדם גם באמצעות  מתבצעתהסוללה של הרובוט  

 להלן תיאור המוצרים והשירותים של החברה בתחום הפעילות ומאפייניהם העיקריים: 

  4Eמערכת רובוטית 

מיועדת למתקנים    E4  -מערכת המ"ר ביום.    2,000כיסוי של עד    בעלתפתרון זה מאפשר פעולת ניקוי  

הרובוטים נעים לאורך , כאשר  Ground Mounted Fixed Tilt Solar PV installationsסולאריים מסוג  

פעולת הניקוי של הרובוטים מתבצעת תוך שימוש בכוח הכבידה  .  ) אשר הלקוח נדרש להתקין(  מסילה

רובוטים נעים לאורך הכדי להעביר חלקיקי אבק כלפי מטה ומחוצה ללוחות. במהלך פעולת הניקוי 

, (גם בין הלוחות  תנועה חלקה   בחומר המאפשרמסגרת אלומיניום קשיחה באמצעות גלגלים מצופים  

.  , לעומת חלק מהפתרונות שמציעות המתחרותפני לוחות סולארייםוללא עומס על    )ללא מרווחים

המניעים את התנועה האופקית  שני מנועים    - כל רובוט ניקוי מופעל על ידי חמישה מנועים חשמליים  

את התנועה האנכית מעלה ומטה, ומנוע  הסולאריים, שני מנועים המניעים  לוחות  לאורך שורת ה
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הקיימות של מערכות  ההתקנות מרבית, למועד הדוח פייבר.-המיקרו חלקי אחד המפעיל את סיבוב 

 .4Eהחברה הן מסוג 

  הסחורות, להלן בעקבות משבר    1.3.5עיף  בס  מעליית המחירים המתוארת  כתוצאהיצוין, כי  עם זאת,  

  במהלך  E4  -מערכת המכירות של  ראתה האטה בובשל התחרות הגוברת למוצרים מסוג זה, החברה  

  לחץ  מגמת  והמשך  הלקוחות  עבור   המוצר  בעלויות  החד   הזינוק  כי  מעריכה  החברה.  2021  שנת

 .בעתיד המוצר את לשווק החברה על יקשו הסולאריותהמערכות  ניקוי בענף המחירים

  ערך   ירידת  של  בחינה   וביצעה ,  זה  מסוג  הרובוטים  ייצור   את  הפסיקה החברההדוח    למועד ,  כך  בשל

  בדוחות  שהוכרה  הערך  ירידת  סכום,  2021  בדצמבר  31  ליום, כך שנכון  שברשותה  המערכות  למלאי

שביצעה   .דולר  אלפי  747  הינו  2021  לשנת  הכספיים למלאי  הערך  ירידת  אודות  נוספים  לפרטים 

 לדוחות הכספיים.  7החברה, ראו ביאור 

החברה   הדוח,    שווקים   ולאתר  שברשותה  לרובוטים  פוטנציאליים  לקוחות  לאיתור  פועלתלמועד 

 . ביקוש למוצר יהיה בהם נוספים

, החברה מתכננת לשווק אותה ללקוחותיה, להערכות החברה  H4  -החל מועד שיווקה של מערכת ה

 Ground Mounted Fixedהיא צפויה להיות המוצר העיקרי של החברה, למתקנים סולאריים מסוג  

Tilt Solar PV installations ולהחליף את מערכת ה ,- E4 .הקיימת נכון למועד זה , 

 

 4Tמערכת רובוטית 

)  Single Axis Trackers )SAT במתקנים מסוגוי לוחות סולאריים מיועדים לניק  4Tמסוג רובוטים ה

לנוע על    תבעלי יכול,  שהינם משטחים בפריסה רחבה המונחים בצורה מישורית  ,(ראו התמונה להלן)

האנרגיה.   תפוקת  והגדלת  היום  שעות  במהלך  השמש  קרני  של  יותר  טובה  קליטה  לצורך  ציר 

בטווח של הניקוי  זה, מתבצעת פעולת  רובוטים מסוג  צי של  לצורך  .  ביום  מ"ר   400  עד  באמצעות 

בין ב  שימוש  מעבר  המאפשרים  וגשרונים  חניות  להתקין  הלקוח  נדרש  זה,  מסוג  הרובוטי  פתרון 

 בהתאם להנחיות החברה.  ,ת סולאריים (טרקרים) שולחנו

הלוחות הסולאריים באמצעות שיטה המשלבת סיבוב של פיסות בד רכות שורת  הרובוט מנקה את  

מיקרו מהלוחות -מסוג  החוצה  האבק  חלקיקי  את  לדחוף  בכדי  אוויר  זרימת  ויוצר  פייבר, 

של הרובוט מתבצעת באמצעות שימוש בחיישנים ורכיבים טכנולוגיים  הניווט  הסולאריים. פעולת  

נוספים, המאפשרים לרובוט לזהות את גבולות הלוחות הסולאריים, תוך תזוזה בין מרווחי הלוחות  
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ת ויעילה לניקוים, ובכך הופך את ניקוי הלוחות לאוטונומי לחלוטין ולא  וניווט בצורה אופטימאלי

 מצריך כוח עבודה או מפעילים.  

כי   הרובוטיות מסוג  של  הטכנולוגיהיצוין  על העקרונות המוכחים של    4T  המערכות   4Eמבוססת 

  3  -ב  נוהותק  4Tמערכות מסוג    למועד הדוח,.  שליטה  רכתמע  אותה  (המוצר הוותיק יותר) ולשניהם

  בנוסף, המוצר  פרויקטים נוספים  6  - התקנה ב  שלבי ת בונמצאהמערכות  פרויקטים ברחבי העולם, ו

  מעבדות   ל ידיע  בדיקות  עבר) של מספר יצרני לוחות סולאריים וCertificationsקיבל את אישורם (

 .  חיצוניות

  מבחינת   ראשוניות  הנן  4T-מוצר ה  של, החומרה וחלק ממערכותיו  התוכנה  גרסאותעם זאת יצוין, כי  

  ן קיימות עדיי   . עוד יצוין, כיהמוצרהחברה ממשיכה בפעילותה לצורך שדרוג ועדכון  ו  , השימוש  היקף

בהם    פרויקטיםב  המוצראשר גורמות לעלייה בעלויות התפעול של    ובחומרה  בתוכנה  תקלות  מספר

צפוי להמשיך   המוצרעשויות לפגוע ברווחיות החברה. בשל כך,  ר  , אשביחס לתחזיות החברה  הותקן

 מנת  עלוזאת    ,במהלך ברבעונים הקרובים  החברה  לקוחות  צרכיל  בהתאם  ושיפורים  שדרוגים  לעבור

 .המיטבית  יעילותרמת תפעול גבוהה המובטחת ללקוחות ולל להגיע

 

 

  4Hמערכת רובוטית 

בסעיף   לאמור  הדוח לעיל,    1.3.1בהמשך  תקופת  במהלך  החברה,  דירקטוריון  להחלטת  ובהתאם 

למתקנים  הן  מיועדת  היא דואלית ומערכת זו    .H4החלה החברה בפיתוח של מוצר רובוטי חדש מסוג  

והן למתקנים סולאריים מסוג    Ground Mounted Fixed Tilt Solar PV installationsמסוג    סולאריים

Single Axis Tracker  )SAT  מדגמים המערכת  מסוימים)  תאימות  את  להרחיב  מתכננת  החברה   .

יכולת הכיסוי    המיוצרים על ידי החברות המובילות בעולם בתחום.  SATלמספר הולך וגדל של דגמי  

, ותלויה בעיקר באורך השורות המתוכננות  E4  -שלו צפויה להיות גבוהה משמעותית משל מוצר ה

   .באתר הלקוח

החברה,   מערכלהערכת  של  הייצור  העלות  מ  H4  -ת  נמוכה  להיות  הצפויה  בנוסף,    .E4  -מערכת 

ללקוח הכרוכות  סולאריים,  העלויות  מתקנים  גבי  על  המערכת  היתר,  זאת    בהתקנת  כיוון  בין 

 הפאנלים הסולאריים. לאורכם של ום אינה דורשת הקמת מסגרת אלומיני H4 -מערכת הש

  החלה החברהתקופת הדוח  ובמהלך ,בשלבי פיתוח מתקדמיםנמצאת  H4 -  מערכת הלמועד הדוח, 

  1.3.4בשיווקה המסחרי, וכן חתמה על הסכם ראשון למכירה והתקנה של מערכת זו, כמפורט בסעיף  
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של    שלישיהרבעון הבמהלך    H4  -להערכת החברה, החברה תחל בייצור המוני של מערכת ה  לעיל. 

   .2022שנת 

עם   את  להוזילרצון    מתוך להתמודד  מנת  על  החברה  לקוחות  עבור  הרובוטיות  המערכות  מחירי 

 לקוחות   בקרב  שלה  והמכירה  השיווק   מאמצי  את  למקד  החלה  החברה,  בשוק  הקיימת  התחרות

 של   והמכירה  השיווק   להצלחת,  לכך  בהתאם.   H4-  ה  במערכת,  חדשים  פרויקטים  הקמת  במסגרת

  ללקוחות   ויימכרו  שישווקו  הרובוטיות  המערכות  תמהיל  על  השפעה  להיות  צפויה  H4  -  ה   מערכת

רובוטיות חדשות מסוג    כאמור  החברה יותר מערכות  רובוטיות    H4(כך שישווקו  מאשר מערכות 

 ה החברה קיימת אפשרות לפיה עד למועד תחילת שיווק  להערכת  ).T4ובהמשך גם מסוג    E4מסוג  

החדשה   הרובוטית  המערכת  של  מפרויקטים המסחרי  החברה  בהכנסות  דחייה  או  ירידה  תיתכן 

 . חדשים

בדבר   והצפי להתקנות המוצרפיתוח הרובוט החדש,  המידע האמור לעיל  בבחינת    םהינ  ביצועיו 

 םהערכות, אומדניאשר אינו ודאי והמבוסס על    מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,

מידע הקיים בחברה נכון למועד פרסום דוח זה. לאור האמור, המידע עשוי להשתנות באופן מהותי  ו

ידי    , מידע חדשהמההערכות המפורטות לעיל, עקב גורמים שאינם בשליטת החבר שיתקבל על 

 . להלן 30בחברה המפורטים בסעיף  , והתממשות איזה מגורמי הסיכון הקיימים החברה

 AI אקופיה

הלוחות הסולאריי  הניקוי של  ידי מערכות  םפעולות  על  הן   ,4E    ידי מערכות על  , מנוהלות  4Tוהן 

מרחוק באמצעות פלטפורמת הענן ומאפשרות למפעילי המערכת (החברה) לבצע מגוון פעולות, ובכלל  

זה תזמון פעולת ניקוי, הוספת מחזור ניקוי, השבתה או הפעלה של רובוטים בודדים או של כל צי  

אויר מזג  מתחנות  המגיע  ממידע  גם  ניזונה  המערכת  אויר   הרובוטים.  מזג  ותחזיות  מקומיות 

הנשאבות מספק מידע מטאורולוגי חיצוני ומנתחת באופן עצמאי האם יש להפעיל את המערכת או  

לפעולות הניקוי של הרובוטים נשמרים  בנוסף, כל הנתונים הרלוונטיים  להחזירה לעמדת העגינה.  

למפעילים ומוצגים  המאפשר  במערכת  את    להם  באופן  ולנתח  לפקח  שמבצעים  הפלנהל,  עולות 

) המציגים את הפעולה  Dashboardלוחות תצוגה (ל  ישנה גישהלקוחות החברה  ל  .הרובוטים ויעילותן 

. במקרה  'וכו  בחתכי זמן שונים, כמה רובוטים עשו ניקוי מלא, תקלות, תנאי מזג אוויר בזמן ההפעלה

 גישה ללוח התצוגה. ומאפשרת לוהחברה מבצעת הרצה  ,של לקוח חדש

אינה מהווה מוצר נפרד של החברה והיא משמשת    AI, טכנולוגיית אקופיה  הדוחיצוין כי נכון למועד  

החברה. ידי  על  הנמכרות  הרובוטיות  המערכות  בפעילות   במסגרת  החברה  מאסטרטגיית  כחלק 

על    AIאקופיה  טכנולוגיית  המחקר והפיתוח שלה, בכוונת החברה לפעול לפיתוח יכולות נוספות ל

, לרבות לעיבוד  PV-חיב את השימוש בה ליצירת יתרונות נוספים עבור פעילות מתקני המנת להר

מידע במטרה ליצור אוטומציה מלאה באתרים סולאריים ולספק ללקוחות שירותים נוספים על גבי 

 להלן.  26 סעיףלפרטים נוספים, ראו  המערכות הקיימות.

  מגמות ביחס להיצע והביקוש של מוצרי החברה 8.2

ת ות מערכו(לה מיועד Fixed Tilt -ה טכנולוגייתמרבית המתקנים הסולאריים הקיימים כיום נבנו ב

E4  וה-  H4( .  נבנה   האזור הגיאוגרפי בו  נם: היעל בחירת סוג המתקן    יםהמשפיע  יםם העיקרימיהגור
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האנרגיה.המתקן ומחירי  הסולאריים  הלוחות  עלויות  הקרקע,  תבליט  זה,    ,  מגמה  למועד  קיימת 

 2024, כך שבשנת  SATבשנים הקרובות של גידול בהקמת מתקנים מסוג  להימשך  עולמית הצפויה  

כ  -SATה  בטכנולוגיית  ההתקנות  סך להוות   כמתואר ,  הגלובאליות  ההתקנות  מסך  43%-צפוי 

   :65להלן

 

מסוג   מתקנים  לייצור  במעבר  הגידול  הביקוש   SATמגמת  את  הקרובות  בשנים  להגדיל  צפויה 

 . 4Tלמערכות הרובוטיות 

אשר  מידע  כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על    ,בבחינת מידע הצופה פני עתיד  ו הנלעיל  האמור  

אינו בשליטתה של החברה או שאינו בשליטתה הבלעדית, ואינו ודאי. התוצאות בפועל עשויות  

באופן מהותי מה יותר  הלהיות שונות  או  באחד  ערכות האמורות לעיל, בין היתר אם יחול שינוי 

 להלן. 30  יףמגורמי הסיכון הכרוכים בפעולת החברה, המפורטים בסע

ושירותים   8.3 למוצרים  ביחס  העיקריים  בשווקים  החברה  של  בחלקה  הצפויים  מהותיים  שינויים 

 בתחום הפעילות

ממגמת  היתר,  בין  הנובעת,  החברה,  ושירותי  למוצרי  בביקושים  הגידול  מגמת  החברה,  להערכת 

העולמית בהקמת מתקנים   במתקנים הקיימים  ו  וולטאיים-פוטוהגידול  הגלום  מפוטנציאל השוק 

בהקמה  היום לאור  ובמתקנים  זאת,  עם  לעין.  הנראה  בעתיד  להימשך  צפויה  השונים  ,  הגורמים 

, התחרות הגוברת בתחום הפעילות מצד חברות  וולטאיים-הפוטויית המתקנים  המשפיעים על תעש 

גורמי הסיכון של החברה,  המפתחות מוצרים מתחרים,   יתר  זה  ואפשרות התממשות  אין  למועד 

בחלקה הצפויים  השינויים  את  להעריך  החברה  של  בשווקי  ביכולתה  החברה  שלשל  המוצרים    ם 

 .  שהיא מספקת בתחום הפעילות  והשירותים
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 ורווחיות מוצרים ושירותים  פילוח הכנסות  .9

 או יותר מסך הכנסות החברה:    10%להלן פרטים בדבר קבוצות מוצרים ושירותים ששיעורן כאמור מהווה  

 שיעור מכלל הכנסות החברה  ) לר דו הכנסות (באלפי  

לשנה שהסתיימה   
 31.12.2021ביום 

שהסתיימה  לשנה 
 31.12.2020ביום 

לשנה שהסתיימה  
 31.12.2021ביום 

לשנה שהסתיימה  
 31.12.2020ביום 

 68% 79% 2,066 4,681   מכירות
 32% 21% 966 1,224   תחזוקהשירותי 

 

 לקוחות .10

  כללי 10.1

, הפועלות בתחום הפקת  וישראליות  בינלאומיותיזמיות  חברות    ות בעיקרנמנ  על לקוחות החברה

מ  לוחותבאמצעות    אנרגיהה להקים  מעוניינות  אשר  חברות   תקניםסולאריים,  וכן  סולאריים, 

כאמור  ה מתקנים  ומפעילות  האנרגיה  מחזיקות  הפקת  רמת  את  ולייעל  לשפר  מעוניינות  אשר 

   .ואת תחזוקתן שבבעלותןסולאריות המערכות המ

למועד   מתהדוחנכון  החברה  פעילות  עיקר  ובישראל, ,  בהודו  הסולאריים  המתקנים  בשוק  בצע 

,  במדינות אמריקה הלטינית  ,בארה"בגם    (ובשלבים שונים)  ת בהיקפים נמוכים יותרוליחברה פעול

אירופה,   התיכוןובמדינות  בדרום  והמזרח  אלההחבר  בכוונת,  באזורים  פעילותה  את  להרחיב   ה 

 מדינות  7  -ב  לקוחות  16אצל    ובשלבי התקנה  מותקנות  החברה   מערכות,  זה  למועד.  םובאזורים נוספי

   .שונות 

לקוחות חוזרים, אשר לאחר ההתקשרות הראשונה התקשרו הם  כי חלק מלקוחות החברה  ,  יצוין

שיוקמו עתידיים  מתקנים  ולגבי  נוספים  קיימים  מתקנים  לגבי  בהסכמים  החברה  יד  עם    ם יה על 

   .(כמפורט להלן)

 ל ידיהתקשרויות החברה עם לקוחותיה אינן תלויות בתעריפי החשמל המתקבלים ע,  הדוחלמועד  

כל  והלקוחות,   למשך  ביניהם  ההסכמים  פי  על  מראש  נקבעים  והלקוחות  החברה  בין  המחירים 

 תקופת ההסכם.

-מגה  17,470  להתקנת מערכות החברה ותחזוקתן בהיקף כולל של  , לחברה התקשרויותזהלמועד  

- מגה  3,660  -כמתוכם    ,)וואט הינם בגין הסכמי מסגרת ומזכרי הבנות-מגה  15,750  םואט (מתוכו

 ואט כבר הותקנו או בתהליך התקנה. ו

 החברה  מאפייני ההתקשרות עם לקוחות 10.2

 : כמפורט להלן החברה נוהגת להתקשר עם לקוחותיה במספר סוגים של הסכמים,, הדוחלמועד 

 ה והתקנה של המערכות הרובוטיותהסכמי מכיר  .א

בעסקאות  ה לקוחותיה  עם  מתקשרת  והתקנהחברה  הרובוטיות  של  למכירה  ,  המערכות 

את המערכות הרובוטיות,  באתר הלקוח קין להתו רכיבלהייצר, מתחייבת לברה הח  םמסגרתב

לו ללקוח  מתחייבת  המערכות  את  הסכם ספק  לכל  ביחס  שנקבעים  זמנים  ללוחות    , בהתאם 

 .  חודשים 6-9 בתוך פרק זמן של  כלל בדרך
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נקבעת   ,ןוהתקנת , אספקתןטיותוהמערכות הרובככלל, התמורה שמשלם הלקוח עבור רכישת 

על פי מכפלת   . בחלק מההסכמים, מחושבת התמורה הכוללתבהתאם למשא ומתן בין הצדדים

ללקוח. בנוסף, ישנם הסכמים בהם התמורה   כמות הרובוטים הנמכריםמחיר הרובוט שנקבע, ב

הכוללת מורכבת מהחישוב האמור ומעלות רכיבים נוספים שמספקת החברה ללקוח במסגרת  

 .66יםההסכם לצורך הפעלת הרובוט

אופן התשלום נעשה לרוב בהתאם להתקדמות האספקה, על פי אבני דרך שנקבעות מראש בין  

ימת ההסכם, אספקת המערכות הרובוטיות, התקנה  הצדדים להסכם (לרוב אבני הדרך הינן חת

ו הדרך  אבני  ההפעלה).  התשלומיםותחילת  ההסכמים,    שיעור  בין  משתנים  מהן  אחת  בכל 

לרוב אבן הדרך המשמעותית היא במועד מסירת המערכות  ובהתאם למשא ומתן בין הצדדים, 

 . בווידוא של הלקוח)  Acceptanceבסיום התקנת המערכות מתקיים הליך קבלה (,  לרוב  .ללקוח

בדרהמכירה    הסכמי כללכוללים  (  ך  אחריות  הרובוטיות    )Warrantyתקופת    משךללמערכות 

בתוך  אשר יינתנו    ,) Defectsתיקון או החלפת חלקים תקולים (הכוללת שירותי    ,תקופה מוגדרת

לפיה החברה    ,בנוסף, ההסכמים כוללים תנית שיפוי   .הסכםל  וסכם בין הצדדיםשהפרק זמן  

כתוצאה משימוש במערכות   נזקים או הפסדים  נגרמו לולשפות את הלקוח במקרה ש  מתחייבת

  בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.  הרובוטיות של החברה,

על פי    בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויותיה  החברה נדרשת להמציא ערבותבחלק מהמקרים  

ישה, החל ממועד מסירת המערכות ללקוח , בסכום הנקבע כשיעור (נמוך) מסכום הרכההסכם

בין הצדדים להסכם (לפרטים בדבר היקף ההתחייבות   כפי שהוסכם   , ולמשך תקופה מוגבלת

   .להלן) 20.3של החברה בגין מתן ערבויות כאמור, ראו סעיף  

מתאימות נסיבות  בהתקיים  סטנדרטיים  ביטול  סעיפי  כוללים  המכירה  הפרה    הסכמי  (כגון 

 .  מהותית של ההסכם או במקרה שהחברה חדלת פירעון וכיו"ב)

וכפוע יוצא קבלת התמורה מועדי האספקה וההתקנה של מוצרי החברה בהתאם להסכם,  ל 

- הפוטובעמידת הלקוחות בלוחות הזמנים שלהם לסיום הקמת המתקנים  גם  מהלקוח, תלויים  

ובהתאמת תשתית המתקן להתקנת הרובוטים (שככלל   ,וולטאיים עליהם מופעלים הרובוטים

 בהתאם לכך, במקרה של עיכובים במועדי ההשלמה של הקמת המתקן .הינה באחריות הלקוח)

וכפועל    ,מסירת המערכות והתקנתן במתקן הלקוח, עשוי להידחות מועד  או בהתאמת התשתית

עשוי   ב  לחוליוצא  התמורה  עיכוב  האחרון קבלת  השלב  הינה  הרובוטים  שהתקנת  (מאחר 

 בתהליך הקמת המתקן). 

 הסכמי תפעול ותחזוקה  .ב

החברה  ככלל,  ,הרובוטיותהמערכות של  התקנהמכירה ו מיהתקשרות בהסכלובמקביל בנוסף 

(שהינם נפרדים    מתקשרת עם לקוחותיה גם בהסכמי תפעול ותחזוקה של המערכות הרובוטיות

בין    מהסכמי המכירה ואינם מותנים בהם), שנים. שירותים    20-25לתקופה שנעה בדרך כלל 

היתר, בין  כוללים,  לגבי   אלה  התראות  ומתן  זיהוי  הרובוטיות,  המערכות  תפקוד  על   בקרה 

ומתן גישה לעובדי הלקוח  החלפת חלקים, טיפול בתקלות, עלויות תקשורת    תקלות במערכת,

 
 לעיל. 1.3.3לפרטים אודות הסכם עם לקוח הכולל מנגנון חלוקת רווחים, ראו סעיף   66
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פעולת המערכות הרובוטיות (לפרטים של  לצורך ניטור מרחוק    ,(או גורמים אחרים רלבנטיים)

 לעיל).   8נוספים אודות שירותי התפעול והתחזוקה, ראו סעיף 

התמורה   במסגרת  השנתית  ככלל,  נקבעת  והתחזוקה  התפעול  שירותי  עבור  הלקוח  שמשלם 

ולרוב  ,כמות הרובוטים המותקנים באתר הלקוחל , בדרך כלל בהתאםמשא ומתן בין הצדדים

רבעון. מדי  עם  משולמת  התקשרה  בהסכמי  החברה  לקוחות  ותחזוקה  מספר    לפיהם   תפעול 

(תיסוף אנרגטי   החברהמערכות    יעילותהתמורה השנתית הינה משתנה ונקבעת בהתאם לרמת  

   .ח אדם הנובע משימוש במוצריהוסכון בשימוש במים וכיוהח לעומת ניקוי ידני)

התפעול  במסגרת תקופת  והתחזוקה  הסכמי  כל  לאורך  כי  מתחייבת  החברה  כל ,  ההסכם, 

) תיעשה על ידי החברה,  במידת הצורך  תחזוקת המערכות הרובוטיות (לרבות תיקונים והחלפות

טיפולים    תהיינההמערכות    וכי בעקבות  מושבתות  המערכות  כאשר  (למעט  לשימוש  זמינות 

, וכן כי תשפה  ימות השנה  במרבית)  מאפשרים ניקוי   אשר אינםאו תנאי מזג אוויר    ותיקונים

נמוכה מהמובטחבגין  את הלקוח   מאו  ,  זמינות  לוחות כתוצאה  הניקוי של  בפעולת    ליקויים 

ההסכם). להוראות  (בכפוף  תיקונים   הסולאריים  ביצוע  גם  יכללו  התחזוקה  שירותי  ככלל, 

 אחריות הניתנת למוצרי החברה במסגרת הסכמי המכירה. בהכלולים 

בגוף נזקים  בגין  שיפוי  תנית  כוללים  התחזוקה  הסכמי  ללקוח,   מרבית  שייגרמו  ברכוש  או 

מסוימים (תאונות,   אירועיםבעקבות רשלנות של החברה במסגרת מתן השירותים, וכן בקרות 

וכיו"ב) חומרים מסוכנים, התפרצות אש  רשאי לסיים את ההתקשרות   ,דליפת  יהיה הלקוח 

 בהסכם.

על ידי שבוצע  אפשרות לסיים את ההתקשרות בקרות "אירוע הפרה"  בהסכם    קיימתללקוח  

החברה בהתאם    ל ידיעשל סכום  תשלום  -) אי1: (דלקמן, כ, בין היתרהמוגדר בהסכםהחברה,  

) לא נשמרה פוליסת ביטוח  3; (67הליכי חדלות פירעון נגד החברה   נקיטת)  2הסכם; (להוראות ה

  .תוך פרק זמן מוסכםההסכם שלא תוקנה ב הפרה מהותית של) 4(כנדרש על פי ההסכם; 

כהדוחלמועד  (  חלק מהסכמי התחזוקהבנוסף,     של החברה   כלל ההתקשרויותד מבלב  8%-, 

של ההסכם    ,)בהסכמים אלה לסיום מוקדם  ידי  כוללים אפשרות  יציאה  הלקוח  על  בנקודת 

 5-7בין  המחייבת מתן הודעה מוקדמת בתוך פרק זמן שנקבע בין הצדדים להסכם, ולרוב נע  

הינם נדירים  של סיום הסכם על ידי הלקוח  תרחישים כאמור    יצוין כי  ממועד ההתקשרות.   שנים 

 לחברה אין ניסיון במקרים כאמור מאז החלה את פעילותה.   הדוחלמועד ו

לשיפור בכמות האנרגיה המופקת  ה משתנה בהתאם  נקבעה תמור,  התחזוקהבחלק מהסכמי  

הרובוטיות, במערכות  השימוש  בעקבות  הסולאריות  המערכות  ידי  לפיו    על  מנגנון  נקבע  או 

המערכות   אספקת  ממועד  הראשונות  השנתיים  במשך  המיוצרת  באנרגיה  שהגידול  במקרה 

ת הלקוח בסכום  הרובוטיות יפחת מאחוז מסוים, כפי שנקבע בהסכם, החברה תידרש לפצות א

  שנקבע מראש בהסכם.

 ומזכרי הבנות הסכמי מסגרת  10.3

 
של    67 להפקיד את קוד המקור  כלפי לקוחותיה  כי במקרים מסוימים החברה מתחייבת  של  יצוין  נוספים  ותרשימים  המערכת 

התוכנה בנאמנות כך שבמקרה של חדלות פירעון של החברה יוכל הלקוח לקבל את שירותי התפעול והתחזוקה באמצעות ספק 
 אחר.
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,  , כמפורט לעיל בהסכמי מכירה והתקנה ובהסכמי תפעול ותחזוקה  התקשרות עם לקוחותיהבנוסף ל

הודו)  התקשרה  החברה   אקופיה  באמצעות  או  מלקוחותיה  (במישרין  חלק  קיימים העם 

תפעול  להתקנת מערכות החברה ומתן שירותי,  ומזכרי הבנות  הסכמי מסגרתבגם  פוטנציאליים,  הו

 וולטאיים של הלקוח בעתיד.  -פוטוותחזוקה במתקנים 

הלקוח  במקרה ש  ,עבור פרויקטים עתידיים שהלקוח מתכנן להקיםכי   ,ככלל, בהסכמים אלה נקבע

חדשים לייצור    מתקנים או שייזום הקמת    , להקמת מתקנים סולארייםיזכה בעתיד במכרזים נוספים  

מתקנים והפקת אנרגיה, הלקוח והחברה יתקשרו בהסכם מכירה ובהסכם תפעול ותחזוקה ביחס ל

להתקשרות  .אלה נוספים  תנאים  כלל  בדרך  קובעים  אלה  הסכמים  היתר,   ,בנוסף,  בין  הנוגעים, 

המערכות הלקוחלביצועי  ידי  על  היתכנות  בדיקות  לביצוע  נ  ,  מהמקרים  וספיםותנאים  ובחלק   ,

 מימוש ההתקשרות נתון לשיקול דעתו של הלקוח.  

נקבעו מחירי המכירה של   ,המסגרת ומזכרי ההבנות בהם התקשרה החברה הסכמיחלק מבכמו כן, 

בגינן,   והתחזוקה  התפעול  שירותי  ומחירי  החברה  ימערכות  שאלו  הפועלככל  אל  בהתאם    צאו 

במסגרת משא   בהתאם להסכמת הצדדים כי התנאים ייקבעונקבע    ובחלק,  סכםלתנאים שנקבעו בה

   .בשלב מאוחר יותרומתן שיתקיים 

  אשר הינם בתוקף למועד פרסום הדוח,   הסכמי מסגרת ומזכרי הבנות כאמור  7  -ב   החברה התקשרה

יצוין, כי מרבית הסכמי המסגרת ומזכרי ההבנות הינם   .68וואט-מגה  15,750להתקנת סך כולל של  

 שנים), ולאזורים גיאוגרפיים או למדיניות מסוימות.  4 -מוגבלים בזמן (לרוב לתקופה של כ

להעריך מה היקף המכירות אשר ייצא אל הפועל מכוח הסכמי המסגרת ומזכרי   ניתן לאכי   ,יובהר 

נוכח  המתואריםההבנות   היתר,  בין  זאת,  ב  לעיל.  במכרזים   אשרחוסר הוודאות  הלקוח  לזכיית 

להקמת המתקנים במדינה הרלבנטית, עמידת הצדדים בתנאים נוספים שנקבעו בחלק ממזכרי  

והסכמי המסגרת   ובבעם הצד השני    מחייבות  הסכמות  והיעדרההבנות    ימזכר הסכמי המסגרת 

 ההבנות. 

,  הפועל  אל  יצאו  אשר  ההתקשרויות  היקף  את  להעריך  יכולה  אינה  החברה  ,זה  למועד  ,האמור  לאור

 .  עילמכוח הסכמי המסגרת ומזכרי ההבנות המתוארים ל ,בכלל אם

התקשרויות בהסכמי המסגרת ומזכרי  הערכות החברה המפורטות בסעיף זה לעיל, בדבר מימוש ה

  ך. מידע זה נסמךמהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערההבנות המפורטים לעיל,  

בין  מידע זה יתממש, כולו או חלקו,  אין ודאות ש  ,הדוחסיון הנהלתה. למועד  יעל הערכות החברה ונ

גורמי הסיכון  מ  ו אחד או יותראם יתממש  ולרבותשאינם תלויים בחברה,    מגורמיםכנובע  היתר,  

 להלן.  30  המפורטים בסעיף

 הכנסות מלקוחות עיקריים  10.4

אודות   פירוט  מהלהלן  ההכנסה  אשר  בתקופות    10%הנה    םלקוחות  החברה  מהכנסות  ומעלה 

   הרלוונטיות:

 

 
  שהינם ,  עצמם  בהסכמיםוואט  -המסגרת ומזכרי ההבנות המתוארים נקוב במונחי מגה  בהסכמי  ההתקשרות  היקף  כי  יצוין    68

. מימושם  לצורך   שיידרשו  הרובוטיות  המערכות  למספרביחס לאפשרות מימושם והן ביחס    הן  -  משתנה  ודאות  רמת  בעלי
 . מותקן הספק במונחי הינו המסגרת ומזכרי ההבנות המתוארים  הסכמי היקףלכך,  בהתאם
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 לשנה שהסתיימה ביום   

31.12.2021 31.12.2020 

 (באחוזים)שיעור מסך ההכנסות 

 Solardirect Engie 41% 8% -א'  לקוח

 - SPRNG Energy 20% -ב'  לקוח

 Azure Power Forty - 'ג לקוח

Three Private Limited  
10% 58% 

 ד'  לקוח

 
10% 0.2% 

 

בתקופות המתוארות העיקריים    יההפעילות של החברה, עיקר ההכנסות מלקוחות  אופיבהתאם ל

אשר החברה   ,הסכמי מכירההיקף כספי גדול יחסית של מספר מצומצם של  ב  מכירותנובע מלעיל  

גין  ב  ותמהלקוחשוטפות  הכנסות  מתקבלות    מכן  ולאחרבתקופה הרלבנטית,    ןהכירה בהכנסה בגינ

גבוהה יחסית של מחזור  אופי זה צפוי ליצור תנודתיות    התפעול והתחזוקה של המערכות.  שירותי

 אחוזים   8-10-כ שיעור של  ככלל, עלות התחזוקה השנתית ללקוח מהווה  יצוין כי    מכירות ורווחיות.

 ממחיר המכירה.

   לפי אזורים גיאוגרפיים לקוחותמ ההכנסותהתפלגות  10.5

 לשנה שנסתיימה ביום  

31.12.2021 31.12.2020 

 ההכנסות (באחוזים)שיעור מסך 

 82% 90% הודו
 14% 8% ישראל 

 4% 2% אחר

 

 תלות החברה בלקוחותיה העיקריים 10.6

.  אשר אובדנו ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות , לחברה אין תלות בלקוח בודד  הדוחנכון למועד  

עם   ההתקשרות  בממועד  מרב   מסגרתלקוחותיה  את  הניבו  (אשר  וההתקנה  המכירה  הסכמי 

הכנסות החברה מהלקוח הינן    ,)לעיל  10.2  המוצגות בסעיף  תוהרלבנטי  ותההכנסות מהלקוח בתקופ

,  הדוחלמועד    ואשר  ,שנים  20-25על פני תקופה של    יםקה המתפרסהסכמי התפעול והתחזומכוח  

השנתית   בשנה -פר  ןבגינההכנסה  צפויות  להתקשרויות  זאת,  עם  לחברה.  מהותית  אינה  לקוח 

בבעלותו  נוספים  מתקנים  או  בהקמה  נוספים  מתקנים  לגבי  החברה  של  קיים  לקוח  עם  מסוימת 

 להיות השפעה מהותית על הכנסות החברה בשנה הרלבנטית. עשויה 

 שיווק והפצה   .11

החברה של  השיווק  אסטרטגיית  לבני,  במסגרת  פועלת  בקרב היא  ושירותיה  למוצריה  בשוק  מודעות  ית 

סולאריים,   היזמים,    EPCחברות  יזמים  עבור  סולאריים  אתרים  ממשלתיים  המקימות  ארגונים 

ועודוסביבתיים,   מממנים  תוך  גופים  מעמדה  ,  לניקוי  ביסוס  המיטבי  הפתרון  סולאריים כבעלת    לוחות 

 .  בקרב לקוחות פוטנציאליים מתקנים סולאריים תשתיתייםב



 

 

 48-א

   במסגרת פעולות השיווק שלה, פועלת החברה במספר דרכים אשר העיקריות שבהן מפורטות להלן: 

מוצרים )1( ומיקום  מ  -  תיעוד  הניקוי  כחלק  לשוק  האופטימלית  כחלופה  החברה  טכנולוגיית  מיצוב 

החברה מארחת משלחות מזירת האנרגיה המתחדשת, מספקת הדגמות ופיילוטים למקבלי    ,המסורתי

ההחלטות בדרגי ההנהלה של לקוחות, פקידי ממשלה, מומחים לאנרגיה מתחדשת, חברות טכנולוגיה, 

ישראל   מדינת  של  רשמיות  ממשלתיות  במשלחות  משתתפת  החברה  בנוסף,  ואנליסטים.  עיתונאים 

בינלאומיים כמו    לאירועים  אנרגיה   / בטכנולוגיה  הממוקדים  נשיא  זבפרי  COP21שונים  מדינת , 

 להודו, ראש ממשלת ישראל להודו ואחרים.  ישראל

אינטרנט )2( האינטרנט  -  אתר  מוצריה,    אתר  על  מידע  מספק  החברה  בהם  של  מהאזורים  חלק  על 

 ודרכי התקשרות עם החברה.  מותקנים המוצרים

 בקשר עם פרויקטים בהם החברה זכתה,הודעות לעיתונות    סוםפר  -   הודעות לעיתונות ויחסי ציבור )3(

  שקיבלו   , אישוריםשל מערכות החברהחדשות    פריסותהתקשרויות החברה בהסכמים עם לקוחות,  

עוררו  שפורסמו עד כה  . ההכרזות  , כגון גיוסי הון וחוב משמעותיים של החברהואבני דרך רלוונטיות

 , מדיה לאומית ובפרסומי טכנולוגיה במספר מדינות. עניין תקשורתי וכוסו בתקשורת מסחרית

 ובטכנולוגיה.  הבתעשיי נבחריםבאירועים  השתתפות - השתתפות באירועים וכנסים )4(

מעבדה )5( מוצריה    -  בדיקות  מהימנות  ולהבטיח  באמון הלקוחות  לזכות  מנת  התקשרות  על  במסגרת 

למערכותיה. לפרטים   מהימנותבדיקות   PI Berlinהחברה מבצעת במכון ארוכת טווח עם לקוחותיה,  

   לעיל. 7.2 ראו סעיףנוספים 

החברה קיבלה וממשיכה לפעול על מנת   -  לוחות סולאריים מיצרני    )Certificationsקבלת אישורים ( )6(

סולאריים  השונים    םיצרני המ  יםלקבל אישור לוחות  על מנת להבטיח שאחריות המוצר שלהם  של 

 לעיל.  7.2לפרטים, ראו סעיף . והפעלת מערכות החברהמר לאחר התקנת ללקוחות החברה תיש

ללוחות  )  ARCרפלקטיבי (-ציפוי אנטיהשימוש ב  -  שיתוף פעולה עם שחקנים אחרים בשרשרת הערך )7(

של  נרחב במהלך השנים האחרונות, תוך שאיפה להגן על הסיליקון החשוף    באופןנעשה  הסולאריים  

ומבטל את    ARC  -הוכח כי ניקיון ידני פוגע במאחר ש פני השתקפות פני השטח.  מהלוחות הסולאריים  

ה של  הפוטנציאליים  המובילים,  היתרונות  הציפוי  מיצרני  כמה  עם  פעולה  שיתפה  החברה  ציפוי, 

ציפוי חדשות    לבדיקת של החברהיחד  שכבות  הניקוי  פתרונות  זו  עם  בדיקה  כי פתרונות .  הדגימה 

 הניקוי הידני.   תמשמרים את הציפוי העדין על פני תקופה ארוכה משמעותית מחלופהניקוי של החברה  

, לחברה  חיצוניים  שירותים  נותני  עם  וייעוץ  תיווך החברה מתקשרת בהסכמי    -  וייעוץ  תיווךהסכמי   )8(

  - ו  3.6.3  סעיפים  ראו,  כאמור  בהסכמים  ההתקשרות  אודות  לפרטים.  מוצריה  והפצת  שיווק  לצורכי

 . להלן' ד לפרק 22 תקנהו יףלתשק 3 בפרק 3.6.4

, ובכלל  של החברה  ותהמכירהשיווק והחברה מעסיקה אנשי מכירות בכירים המובילים את מאמצי  בנוסף,  

מכירותזה   ומקיימים    מנהלי  פוטנציאליים  לקוחות  מאתרים  תפקידם  במסגרת  אשר  אסיה,  וסמנכ"ל 

החברה מתכננת להרחיב את מערך המכירות שלה כדי לתמוך בצורך פגישות עם לקוחות פוטנציאליים.  

גופים עסקיים מוכרים בשוק המתמחים    עם  החברה נוהגת להתקשרכמו כן,  ובביקושים למוצרי החברה.  

   באיתור לקוחות פוטנציאליים.
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 לעיל.  6לפרטים אודות השפעת אירועי הקורונה על פעילות השיווק של החברה, ראו סעיף  

 לחברה אין תלות בצינורות השיווק שלה. 

, התקשרה החברה עם צד ג', שהינו לקוח של החברה בישראל, בהסכם בלעדי  2013בחודש אוגוסט  וין כי  יצ

של   ומכירה  (להפצה  בלבד  באמצעותו  ייעשו  אשר  בישראל,  ושירותיה  זה:  מוצריה  - ו  "המפיץ"בסעיף 

מאי  ההסכם" בחודש  בהתאמה).  תיקון  2016",  הצדדים  ידי  על  ,  ") להסכם  התיקון("  הסכםל  נחתם 

המפיץ  במסגרתו   של  הבלעדיות  זכות  ביטול  בדבר  המפיץ  עם  להסכמות  הגיעה  בנוגע בהסכם  החברה 

החברה בישראל, ובתמורה התחייבה החברה לשלם למפיץ תמלוגים בשיעור של  למכירה והפצה של מוצרי 

  כפי שיימכרו עד ליום , (ללקוחות שאינם המפיץ)השנתיות בגין מכירות מוצריה בישראל מהכנסותיה  10%

הכנסותיה מ  10%סכום בשיעור של  המפיץ יהיה זכאי לבהתאם לתיקון להסכם  ,  בנוסף.  2026במאי    23

בגין   החברה  של  התפעול  השנתיות  עם   כאמור,מכירות  מאותן  שירותי  ההתקשרות  תקופת  כל  ולאורך 

הסכם החברה התחייבה שלא להתקשר בהסכם הפצה  ל  התיקוןבמסגרת  כמו כן,  ").  התמלוגים("הלקוח  

יצוין כי סכום    למכירת מוצריה ושירותיה בישראל, וכי אלה יתבצעו על ידה בלבד, ישירות ללקוחות הקצה. 

 , בהתאמה. דולר  אלפי  22  -כו  דולראלפי    18  -כבהסתכם    2021  -ו  2020  התמלוגים ששולם למפיץ בגין השנים

 להערכת החברה, בשנים הבאות הסכומים שישולמו למפיץ הינם בסדר גודל של מאות אלפי דולרים בודדים 

להוות  , השוק המקומי צפוי  בשווקים בחו"לרחיב את פעילותה בעיקר  נוכח כוונת החברה לה  בשנה. כמו כן,

 . קטן ביחס לפעילות החברהנתח 

 צבר הזמנות  .12

ההזמנות   12.1 למערכות  צבר  והתחזוקה  התפעול  שירותי  ולמתן  החברה  מערכות  בתחום  למכירת 

 - ו דולר אלפי 42,444 -כ הסתכם לסך של, 2021בדצמבר  31ליום ו 2020בדצמבר  31  ליום, הפעילות

  ) הדוחפרסום  מועד  (סמוך ל  2022במרץ    31יום  צבר ההזמנות בסמוך ל  .בהתאמה,  אלפי דולר  45,615

 . דולר אלפי 48,772-הינו כ

למועד   הפעילות  ,  הדוחנכון  בתחום  ההזמנות  תפעול  צבר  משירותי  צפויות  הכנסות  בעיקר  כולל 

החברה,   של  הקיימים  ללקוחותיה  של  ותחזוקה  ממכירות  רובוטיות   9,800הנובעים  מערכות 

   ):דולרי אלפבמתפלג כדלהלן (המותקנות, 

 
 31.12.2021צבר הזמנות ליום 

   2022במרץ  30 יוםצבר הזמנות ל

 ) חהדו פרסום  מועדל(סמוך 

 430 430 2022 1רבעון 

  615 615 2022 2רבעון 

 3,451 2,632 2022 3רבעון 

   1,727 1,702 2022 4רבעון 

   2,200   2,100 2023שנת 

 2,200   2,100 2024שנת 

 38,150 36,036 והלאה 2025שנת 
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בגין הזמנות מחייבות  מתייחס להכנסות הצפויות של החברה  מפורט לעיל  היצוין כי צבר ההזמנות  

אינו  עם לקוחות. בהתאם לכך, הצבר    מכירה ואספקה והסכמי תפעול ותחזוקה  הסכמיבמסגרת  

אינו כולל  וכן , לעיל)  10.3ומזכרי הבנות (כמפורט בסעיף  הסכמי מסגרתכוח צפויות מ הזמנותכולל 

על ידי  מוקדם    ל הניתנים לביטותפעול ותחזוקה    הכנסות מהסכמיאת החלק שאינו מובטח מתוך  

 ). לעיל 'בבסעיף   כמפורטהלקוח (

בעקבות משבר הקורונה, חלו עיכובים בהתקנות המערכות הרובוטיות אצל חלק מלקוחות החברה, 

, בין  אשר גרמואצל הלקוחות בהשלמת הקמת המתקנים הסולאריים,  בין היתר בעקבות עיכובים  

ובהתאמה לדחייה בעיתוי ההכרה   היתר, לדחיית מועדי התקנת מערכות החברה אצל לקוחותיה 

 ל ידי החברה.  בהכנסה בגינן ע

 במהלך  להתרחשפרויקטים עליהם חתמה החברה ואשר מועדי המסירה בגינם היו מתוכננים  ,  כך

היו צפויות להתקבל פרויקטים שהזמנות  כן,    . כמו2021ה של שנת  י, נדחו למחצית השני2020  שנת

במחצית בחלקן  נדחו ונחתמו    ,2020ותחילת שנת    2019בסוף שנת    שנחתמוח הסכמי המסגרת  ומכ

לכך,   בהתאם  .2022תבצע רק בשנת  לה  צפויה, לכן מסירתם  הדוחמועד  לאחר  ו  2021שנת  ה של  יהשני

 הרבעונים   במהלך,  בגינן  התמורה  וקבלת  הרובוטיות  המערכות  התקנתל  ובכפוףלהערכת החברה, עם  

 31בתקופה שמיום    .רכאמו נדחתה  שהתקנתן  הרובוטיות  המערכות  בגין ההכנסות  יוכרו,  הקרובים

, נתקבלו בידי החברה הזמנות לאספקת מוצרים ושירותים  הדוחועד למועד פרסום    2021בדצמבר  

 .אלפי דולר 3,157 - בתחום הפעילות, בהיקף כספי כולל של כ

בסע ותחזוקה,  עיל,  ל  10.3  יףכמפורט  ובהסכמי שירותי תפעול  בהסכמי מכירה  פרט להתקשרות 

הבנות ומזכרי  מסגרת  בהסכמי  גם  מלקוחותיה  חלק  עם  להתקשר  נוהגת  לעיל, .  החברה  כאמור 

למועד  התקשרויות החברה מכוח הסכמים אלה אינן נכללות במסגרת צבר ההזמנות של החברה.  

התקשרויות  הדוח לחברה  ותחזוקה פוטנציאליות  ,  תפעול  שירותי  ולמתן  מערכותיה  של  למכירה 

מתוכם ( וואט-מגה 15,750 , בהיקף כולל שלבגינן במסגרת הסכמי המסגרת ומזכרי ההבנות כאמור

 .  ) הותקנוט ווא-המג 1,940

  סעיף , ראו  הדוחלפירוט אודות הסכמי המסגרת ומזכרי ההבנות בהם התקשרה החברה נכון למועד  

 לעיל.   10.3

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו    תמהוו,  כאמורצבר ההזמנות, לרבעונים ולשנים  הערכות החברה בדבר  

ניירות ער  ונ   ך. מידע זה נסמךבחוק  סיון הנהלתה על בסיס התקשרויות קודמות.  יעל הערכות החברה 

, בין היתר,  עשוי שלא להתממש  והוא,  אין וודאות שמידע זה יתממש באופן מלא או חלקי  ,הדוחלמועד  

וכן   לעיל  זה  בסעיף  עיכובים בלוחות הזמנים שנקבעו  בהתקיים הגורמים המתוארים  יחולו  בו  במקרה 

ביטולים ולאספקת המוצרים או  נגיף הקורונה, שאינם    ,לביצוע עסקאות  בין היתר כנובע מהתפשטות 

תלויים בחברה, או במקרה בו לא יבשילו התנאים להכרה בהכנסה בגין אספקת המוצרים או מתן שירותי 

 להלן.  30  יתממש איזה מבין גורמי הסיכון המפורטים בסעיףאם  או ותחזוקהתפעול 

 תחרות  .13

  כללי 13.1

ב,  הדוחלמועד   מתחרה  סולאריים  החברה  לוחות  של  יבש  לניקוי  הטכנולוגיים  הפתרונות  תחום 

מצומצמת אפקטיבית  תחרות  מאופיין בה, יבשיםגיאוגרפיים  באזורים  המספקים מענה    ,תשתיתיים
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מערכות רובוטיות לניקוי לוחות סולאריים  של    ישנם סוגים נוספיםיחסית. למיטב ידיעת החברה,  

מבקשות להציע פתרונות שנועדו להחליף את שיטות הניקוי    אשר  ,אחרות  חברותאשר פותחו על ידי  

המתקנים  החברה  להערכתהידניות.   בשוק  המתמדת  הצמיחה  רבים  -הפוטו,  בשווקים  וולטאיים 

ב והצורך  תפוקת בעולם,  של  מיטבי  פתרונות  ,  האנרגיה  ניצול  לפתח  בניסיונות  ביטוי  לידי  שבא 

עשוי סולאריים,  לוחות  באמצעות  האנרגיה  הפקת  יעילות  לשיפור  נוספים  למשוך   יםטכנולוגיים 

 תחום מתפתח זה. ל נוספותחברות 

של המערכות הרובוטיות   נבחנות על פי יכולת הביצועהפעילות של החברה  חברות הפעילות בתחום  

ואמינותן איכותן  הסולאריים,  הלוחות  של  התפוקה  להגדלת  זמן  להביא  השימוש  לאורך  עלות   ,

אישורים  ללקוח  הכוללת   פי  על  וכן  ושירות),  תחזוקה  (כולל  ההפעלה  ולאורך  ברכישה 

)Certifications(כמפורט בסעיף   תלויים  ) ביחס למוצרים אשר נבדקו על ידי גורמים מקצועיים בלתי

 .  לעיל) 7.2

מערכות הרובוטיות הנמכרות על ידה יתרון תחרותי, המתבטא,  לם זאת, למיטב ידיעת החברה,  ע

הנוקש והבקרה  ההסמכה  בתהליכי  היתר,  התפעולי בין  הניסיון  החברה,  מערכות  צלחו  אותם  ים 

 .שהחברה צברה במשך שנות פעילותה וההתקשרויות עם הלקוחות הגדולים והמובילים בענף

ניסיון באספקת    בעלות  שהינן  חברותפועלים בתחום    לא  הדוחלמועד    נכוןידיעת החברה,  יטב  למ

 .כפי שיש לחברה ,)Tier -1אנרגיה מהדרג הראשון ( ייצורשל  רבותמערכות רובוטיות לחברות 

זה, החברה אינה יכולה להעריך מהו חלקה בשוק העולמי של אספקת פתרונות רובוטיים    למועד

  באזורים הרלבנטיים לפעילותה (לרבות מבחינת   תשתיתיים  ותחזוקה של לוחות סולארייםלניקוי  

זמן   לאורךהניקוי הרובוטי בשווקים בהם היא פעילה    קבשו  חלקה,  להערכתה  אולם ,  תנאי האקלים)

 בשווקים של תחום הפעילות.   מובילמהווה שחקן  על כן היאו 80%-ל מעלעל  עומד(ישראל והודו) 

   המתחרים העיקריים בתחום הפעילות 13.2

החברות   החברה,  ידיעת  המציעות  למיטב  רובוטי  כיום  הפעילות  לניקוי  סולאריים  ושל  הן:  חות 

Solbright    החברה ידיעת  למיטב  ובעיקר  פועלת  אשר  הסיני  הדוח  בשוק  לשוק  למועד  מתרחבת 

אשר הינה חברה    Solar lit  מחוץ לסין ומונגוליה,החלה לשווק את מוצריה  אשר    Boson  ;הבינלאומי

בת של תאגיד סיני גדול בתחום האנרגיה הסולארית, ואשר למיטב ידיעת החברה השלימה פרויקט 

לניקוי לוחות סולאריים ולמיטב ידיעת החברה    יםמוצרמספר    שפיתחה  Airtouch; לסיןאחד מחוץ  

פומביים,    ובהתאם   התחילה  בה,  ובהודובישראל    לקוחות  מספר  אצל  התקנות  ביצעהלפרסומים 

 ;  2020 שנת במהלך לפעול

  משמעותית   נוכחותאשר למיטב ידיעת החברה אין להן, בשלב זה,  קיימות יצרניות נוספות  בנוסף,  

טרם השלימה  ש  Serbot AG  ;מכשירים רובוטיים לביתב  שעיקר פעילותה מתמקד  Ecovacs  :בשוק

היקףיספר רחבת  אמריקאית  SunPower  ;ה  חברה  למועד    ,שהינה  נכון  משתמשת הדוחאשר   ,  

 מצויה ,  החברה  ידיעת  למיטב'ר אשר  ריינג  בלייד  ;לוחות סולאריים מספר מועט של  פתרון לניקוי  ב

הפועלת בערב הסעודית, אשר למועד הדוח, עדיין ללא ניסיון   Nomadd  - ו  .מוצריה  פיתוח  בשלבי

 ים סולאריים. המכשירים במתקנפריסות מוכח של 

,  טכנולוגית  עליונות  בעליהם    החברה   הפתרונות שמציעה,  הדוחנכון למועד  למיטב ידיעת החברה,  

 :הבאים בהיבטים , לאורך שנות פעילותה רמת זמינות גבוההו מוכחת יעילות
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יותר למוצרים הקיימים כיום בשוק ישנו מספר נמוך    -  הלקוחות  ומאפייני  גיאוגרפית  פריסה .א

,  (מחוץ לגבולות סין)   של התקנות מסחריות במסגרת התקשרות עם שחקני אנרגיה בינלאומיים

 ; ביחס לזה של החברה
שמבצעות   אורכי  ולא  רוחבי  באופן  מתבצע  מתחרים  מוצרים  של  הניקוי  -  הניקוי  טיב .ב כפי 

 פחותה.   םיעילות  כן ועל, )השורה לאורך האבק את כים(מוש המערכות של החברה
 שמאפשרת   כפי   לענן  מלאה  נתונים  העלאת  מאפשרים  אינם  המתחרים  המוצרים  -  טכנולוגיה .ג

 מרחוק. הרובוטים של המערכת של החברה לצורך ניטור ושליטה מלאים 
לאורך   ואמין  יעיל  ניקוי  ביצע  לא  מתחרה  מוצר  אף,  רהלמיטב ידיעת החב   -  ויעילות  אמינות .ד

 .החברה של הרובוטיות המערכות  שמבצעות  כפימשמעותיים,  נזקים או תקלות ללאשנים, 
מוצריה של החברה מורכבים במפעל העומד בסטנדרט ייצור טכנולוגיה צבאית   -  ייצור  קווי .ה

)MIL SPEC  וככאלו עוברים שורה של בדיקות ומבחני איכות ואמינות בשלב ההרכבה ובטרם ,(

היציאה מהמפעל. המפעל עבר בהצלחה מספר ביקורות של גופים אירופיים ובכללם לקוחות  

בדיקות נאותות, ואשר אישרו את עמידתו בסטנדרטים האירופיים    לגביוהחברה, אשר ביצעו  

תברואה   עבודה,  תנאי  איכות,  הסביבה.  של  שהורכבו  ,  בנוסףואיכות  מערכות  אלפי  מתוך 

  אף מערכת לא הוחזרה ואף לא נמצאה תקולה בעת המסירה ללקוחות החברה.עד כה  במפעל,  

הקיימים    היצע  -   מוצרים  היצע  . ו הסולאריים  והלוחות  המתקנים  לסוגי  והתאמתם  המוצרים 

 נחות מזה שמציעה החברה.  המתחרות מרביתשמציעות 

הגם זאת,  החברה  עם  אותם    שלהערכת  למוצרים  ביחס  משמעותיים  יתרונות  קיימים  למוצריה 

ועל פי רוב החברה מתמחרת    ,יצוין כי יתרונות אלו הנם יתרונות איכותיים מציעות חברות מתחרות,  

במהלך תקופת הדוח החברה התמודדה    את מוצריה במחירים הגבוהים מאלו של מוצרי מתחרותיה.

עם תחרות הולכת וגוברת מצד חברות מתחרות בתחום הפעילות, אשר מציעות פתרונות בעלי עלויות  

 יותר ללקוחות.  (רכישה והתקנה) נמוכות

  1.3.1, כמפורט בסעיף  H4ר, החלה החברה בפיתוח הרובוט  לצורך התמודדות עם התחרות כאמו

 לעיל. 

 השיטות העיקריות של החברה להתמודדות עם התחרות 13.3

הקיימת   התחרות  עם  מתמודדת  בעתיד  החברה  אפשרית  (א)  ותחרות  אפיקים:  השקעת  במספר 

הרובוטיות והמערכות  החברה  של  הטכנולוגית  הפלטפורמה  בפיתוח  אישורי,  משאבים  ם  קבלת 

)Certifications(    הקפדה על איכות וטיב ולאמינות, יעילות ובטיחות המערכות מגורמים מוסמכים

מוצריה של החברה והתאמתם לפיתוחים    גיוון (ב);  שירותי התפעול והתחזוקה הניתנים ללקוחות

הגוברת  הטכנולוגיים   הפוטוולתחרות  הסולארי  ה-בשוק  מוצר  של  פיתוחו  כגון   T4  -וולטאיים, 

אשר עלות התקנתו צפויה להיות נמוכה   H4  -, ופיתוחו של מוצר הSATהמתאים לטכנולוגית ה  

) שימור ושיפור קשרים  ג(  ;על ידי החברה  משמעותית עבור הלקוח ביחס לפתרונות המוצעים כיום

) השקעת משאבים בפעולות שיווק אצל הלקוח  דעם דרגי הנהלה בכירים אצל לקוחות מרכזיים; (

לדרגים  הצגה  הלקוח),  של  בקריטריונים  (עמידה  ספק  הסמכת  איכות,  מבחני  הדגמות,  הכוללות 

) וכו';  בארגון  וחיזוק  הבכירים  החברה  שיפור המערכות הקיימות של  פיתוח  )  יכולותיהן, לרבות 

) הרחבת ההתקשרויות בהסכמי מסגרת  ויתרונות נוספים ללקוח בשימוש בטכנולוגיה של החברה; (

   .עם לקוחות לצורך המשך הגידול והצמיחה באמצעות התקשרויות עתידיות עם הלקוח
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הרוחני שלה   , הן באמצעות רישום זכויות הקנייןבנוסף, החברה פועלת להגנה על הקניין הרוחני שלה

והן באמצעות נקיטת פעולות כנגד ניסיונות להפרת זכויותיה על ידי צדדים שלישיים (כמפורט בסעיף 

באופן אשר יאפשר לה לשמר את היתרון התחרותי שלה בשווקים השונים של תחום    להלן),  17.3

  ום שלרי  פונההחברה  .  , לרבות שווקים פוטנציאליים בהם מתכוונת החברה לפעול בעתידהפעילות

  האקלים בין היתר בשל תנאי  (  פעילות  פוטנציאלמזהה    היאקניין הרוחני שלה במדינות בהן  ה  זכויות

ב,  הדוחלמועד    ). מים וזמינות מקורות    10-ורשומים  פטנטים    10-הקניין הרוחני של החברה מוגן 

נוספים אודות הקניין הרוחני של החברה,  לפרטים    בקשות לרישום שהוגשו במדינות שונות בעולם.

 להלן.   17ראו סעיף 

מקנות   ,להערכת החברה, הטכנולוגיה והמערכות שפותחו על ידה ומשמשות אותה בתחום הפעילות

הרוחני שלה המוגן  גם הקניין  כמו  בשוק,  הזמינים  יתר המוצרים  פני  על  יתרון תחרותי  כיום  לה 

בתחום  מרכזי  כשחקן  שצברה  המוניטין  מספקת,  שהיא  והשירותים  המוצרים  איכות  בפטנטים, 

 . PV-המתקני עם גורמים מובילים בתחום ורמת האמון הייחודית שנבנתה הפעילות והקשרים 

   על מעמדה התחרותי של החברה המשפיעיםחיוביים  גורמים 

להערכת החברה, הגורמים החיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי כוללים, בין היתר, את 

 הגורמים הבאים:

  , פעילותה   םלחברה ניסיון עשיר וידע נרחב בתחו  -  המוניטין, הידע והניסיון שנצברו בחברה )1(

כמפורט בסעיף   ,בתחוםתנאים המקובלים והנדרשים על ידי לקוחות ובכלל זה בעמידה ב

ולאור התנהלותה    7.2 הפרויקטים הרבים שביצעה החברה  היתר, לאור  בין  זאת,  לעיל. 

. בנוסף, לאורך שנות פעילותה רקמה החברה  תחוםהשוטפת מול הגורמים הרלוונטיים ב

יחסי אמון משמעותיים עם שחקנים בתחום, המשתפים אותה בתכנונים עתידיים לטובת  

 ; שיתופי פעולה אפשריים

מומחיות )2( ובעל  מיומן  אדם  עובדים  -  כוח  מעסיקה  מומחיות  ומנהלים    החברה  בעלי 

ביצירת פתרונות טכנולוגיים לאזורים  טכנולוגית, ניהולית, מסחרית ותפעולית התומכים  

, אשר מהווה אתגר משמעותי בפני RF-תקשורת ה בתחום  הרלבנטיים לפעילות החברה ו

הייצור בתהליכי מכירה ומסחור הטכנולוגיה של החברה,  מתחריה של החברה,   בניהול 

צמיחה המאפשרת  אספקה  שרשרת  ומהימנה,    ובתכנון  של מהירה  ותחזוקה  בתפעול 

הרובוטיות ובבניית תחזוקת טכנולוגיית המוצרים והשירותים שמציעה החברה למערכות  

  ;ת של החברהות המערכוהענן עליה מבוסס

מוצרי החברה הם ברמת אמינות גבוהה,    -  איכות המוצרים והשירותים שמספקת החברה )3(

בות יד אדם (לדוגמה, בעת תקופת הסגר משלבים אוטומציה מלאה ופועלים ללא התער

פעולתם   את  המשיכו  הרובוטיות  המערכות  הקורונה  אירועי  בעקבות  העולם  ברחבי 

 הרציפה) וכן ממשק משתמש לניתור וניתוח פעילות המערכת; 

רשומים פטנטים    המנגנונים של מערכות החברה ואופן פעולתםעל חלק מ  -  קניין רוחני )4(

מדינות של  רחב  רשומים    ,במגוון  מסחר  סימני  וכן  וסין  הודו  ארה"ב,  בישראל,  לרבות 

 בישראל, בארה"ב ובהודו; 
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טכנולוגית )5( פעולה    יכולת  בפני  המהווים    -  תוייחודיושיטות  מתקשים  המתחרים  אתגר 

בות  , ולרשל המוצרים והשירותים בתחום הפעילות   ויציבות  אמינותלהגיע לאותה רמת  

 ; שיטות ניקוי והפעלה ייחודיות ואפקטיביות, המוגנות בחלקן בפטנטים

תאגידים גדולים ומוכרים מקהל הלקוחות של החברה המורכב בעיקר    -  לקוחות החברה )6(

) הראשון  סולארייםTier -1מהדרג  לוחות  באמצעות  חשמל  באספקת  שותפים    )  וכן 

מאפשרים    ,עסקיים  לאשר  מלא  מענה  לספק  ללחברה  השוק  החברה  ביקוש  מערכות 

 שירותיה; ול

אטרקטיבי )7( עסקי  מציעה    -  מודל  ההשקעה כדאית  עסקה  ללקוחותיה  החברה  מבחינת 

  , תפוקת האנרגיה העודפת המתאפשרת בזכות הפעלת מערכות החברה, גידורהראשונית

התפעול   של  עלויות  מחירים  עליות  אדםמפני  כוח  והצמצום    עלויות  מים,  ועלויות 

 ;  הצפויים בעתיד באזורים יבשים בעולם סיכוני מחסור במיםהמשמעותי ב

גורמי  החברה מציעה תנאי מימון נוחים ללקוחותיה, בין היתר באמצעות  -  תנאי מימון )8(

כמו כן, מוצריה של החברה הינם   .World bank Group  -ו  IFCמימון בינלאומיים כגון  

"Bankableברשימה מימון    ",  לטובת  ומאושרים  בנקאיים,  תאגידים  של  מכובדת 

 פרויקטאלי של מתקני לקוחותיה. 

 על מעמדה התחרותי של החברה  המשפיעיםשליליים גורמים  

תמחור בעיקר    המשפיעים על מעמדה התחרותי כוללים  השליליים להערכת החברה, הגורמים  

למוצרים ביחס  למוצריה  החברה  של  יותר  חברות  גבוה  וכן    ותמתחר  של  הפעילות,  בתחום 

טכנולוגיות  הסולאריים    התפתחויות  הלוחות  בסעיף  (בשוק    עשויות אשר    )לעיל   7.5כמפורט 

להערכת החברה, התחרות   .לותמערכות החברה ולשירותיה בתחום הפעילהשפיע על הביקוש ל

ו מתחרות,  סיניות  חברות  מצד  בעיקר  מגיעה  הפעילות  בתחום  בניסיונות  הגוברת  מאופיינת 

לשוק   נמוכיםחדירה  הפסד  אף  ולעיתים  ,במחירים  יוצא  .במחירי  כאמורכפועל  התחרות   ,  

 .  ולהביא לפגיעה ברווחיותה להשפיע על שחיקת מחירי המכירה של החברה עלולה

ביחד עם   ,ושירותיהשל מוצריה  והאיכות  האמינות    ,כי יתרון הניסיון סבורההחברה  עם זאת,  

השיעור הנמוך יחסית של עלויות מערכות החברה ללקוח ביחס לתועלת הנובעת ממנו, כמו גם  

ה מערכותיה  בשיפור  ההשקעה  נוספיםהמשך  פתרונות  ופיתוח  החברה  של  בטווחי    קיימות 

ללקוחות נוחים  ללקוחותיה,    מחירים  מוסף  ערך  יציעו  בשנים  אשר  אפקטיבי  חסם  יהוו 

לחברה לצמוח ולתפוס נתח משמעותי מהשוק בטרם מתחרים יצליחו למצב    והקרובות ויאפשר

   את עצמם באותו דירוג כמו החברה.

בסעיף  הערכות   בדבר מתחרי    13החברה  בשוק של תחום הפעילות,  בדבר מעמדה התחרותי  זה לעיל, 

  עם התחרות בתחום פעילותהבהצלחה  החברה ובדבר יתרונות החברה על פני מתחריה ויכולתה להתמודד  

ק ניירות ערך, אשר אינו ודאי, שכן הוא מושפע ממכלול  , מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחובעתיד

בתחום פעילותהחלקם  גורמים אשר   גורמי הסיכון  וביניהם  המפורטים    ,אינם בשליטתה של החברה 

 להלן. 30בסעיף  
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 כושר ייצור  .14

כן הדוחלמועד   ועושה  הפעילות  בתחום  ידה  על  הנמכרים  המוצרים  את  בעצמה  מייצרת  אינה  , החברה 

. ככלל, החברה עושה מאמצים על מנת להבטיח את אמינות  ")היצרן("  במיקור חוץ באמצעות יצרן בהודו

והיצע חומרי הגלם והרכיבים המשמשים לייצור מערכותיה על מנת לעמוד בדרישות הזמינות הנדרשות. 

עם ספקי משנה אשר מאושרים על ידה והינם בעלי  רק  היצרן להתקשר  דורשת מכחלק ממאמץ זה, החברה  

 החברה.  מערכותתת מענה לביקושים לחברה ל אפשר למפן השם עולמי ויכולת ייצור מוכחת באו

היצרן.  על ידי, הנהלת החברה מזהה כי קיימת מגבלה לפוטנציאל היקף הייצור החודשי  הדוחלמועד  נכון  

יצוין כי היקף הייצור הנוכחי נמוך משמעותית מאותה מגבלה והנהלת החברה מעריכה כי ככל שמכסת  

, יצוין כיתקשר עם יצרן נוסף. פעל להפוטנציאלית, החברה ת ת ייצור כסההזמנות תגדל ותתקרב לאותה מ

קיימות מספר חברות בעלות פריסה גלובאלית המספקות שירותים דומים לשירותי היצרן והחברה מאמינה  

, להחליף או להרחיב את יכולות הייצור חודשים  3-6ובתוך  שבעת הצורך תוכל, ללא שינוי מהותי בעלויות

   .הקיימות כיום

אשר אילצו את החברה ליטול את מימון עלות  יצוין, כי נוכח קשיים תזרימיים אליהם נקלע היצרן בעבר,  

חומרי הגלם על עצמה, קיים חשש כי במקרה שהיצרן ייקלע לקשיים פיננסיים בעתיד, תהיה לכך השפעה 

 על כושר הייצור שלו ועל המשך ההתקשרות עם החברה. 

 להלן.  19התקשרות החברה עם היצרן, ראו סעיף  לפירוט אודות

, משבר הסחורות הגלובלי והמחסור העולמי בשבבים ורכיבים אלקטרוניים, משפיעים על זמינותם  בנוסף

,  החברה  להערכתמכך על כושר הייצור שלה.  וכתוצאהשל חומרי הגלם הנדרשים לייצור מערכות החברה, 

 ועל  החברה  של   הייצור  כושרלהשפיע על    בתרחישים מסוימים   עלול  הדבר,  יימשך  כאמור  ברשהמש  ככל

 . ללקוחותיה החברה מוצרי לאספקת ביחס בהתחייבויותיהעמידת החברה 

 . ן להל 19.4אודות התמודדות החברה עם המחסור העולמי בחומרי גלם, ראו סעיף  לפרטים

כושר הייצור של היצרן ובדבר יכולתה של החברה להגדיל את כושר הייצור הקיים החברה בדבר  הערכות  

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו ודאי, שכן הוא מושפע   יםמהוווהפוטנציאלי 

פעילותה בתחום  הסיכון  גורמי  וביניהם  החברה  של  בשליטתה  אינם  חלקם  אשר  גורמים    ,ממכלול 

 להלן.  30עיף  המפורטים בס

 ומתקנים מקרקעין, קבוע רכוש .15

 , אין בידי החברה רכוש קבוע מהותי. הדוחנכון למועד 

בהסכם ו) ובהודו,  אביב-תלהחברה התקשרה בשני הסכמי שכירות לצורך משרדי מטה החברה, בישראל (

 פיתוח של החברה, הממוקם במשגב. השכירות לצורך מתחם המחקר ו

 בסכום מהותי.   אינםההסכמים האמורים  מכוחהשכירות שמשלמת החברה  דמי

 מחקר ופיתוח  .16

והמחקר   16.1 החדשנות  של  ככ  ,פיתוחונושא  העדיפות  סדרי  בראש  נמצא  כי    חברההלל,  הבנה  מתוך 

תחרותי.מובילות   יתרון  מייצרת  בעלת    טכנולוגית  היא  על  החברה  הרוחני  של  הקניין  המנגנונים 

פעולתם ואופן  כן    מערכותיה  מהחברה  ועל  פיתוח  בהמשך  רבות  והטכנולוגיה משקיעה  ערכותיה 
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  , כאשר להתפתחויות בשוק   ערכותיהה פועלת באופן שוטף לצורך התאמת מבכלל זה, החבר.  שלה

 כנגד הזמנה מלקוח ספציפי.  המערכות מבוצעייצור 

המערכות  16.2 לשיפור  בפעולות  מתמקדת  הפעילות  בתחום  החברה  של  והפיתוח  המחקר  פעילות 

על   ,הקיימות של החברה וטיוב יכולותיה בניהול, שליטה וניתוח המידע הנצפה על ידי המערכות

   של הלקוח.הסולארי מנת לשפר את תפעול המתקן 

, מרבית ההשקעה  לעיל   1.3.1  עיףטוריון החברה כמפורט בסלמועד הדוח, בהתאם להחלטת דירק 16.3

ה הרובוטית מסוג  ופיתוח מיוחסת לפיתוח המערכת  , כן-כמו.  H4  -של החברה בפעילות המחקר 

  החברה  לקוחות  צרכיל  בהתאם  ,T4מערכת הרובוטית    ושיפורלשדרוג  באופן שוטף  החברה פועלת  

 . המיטבית יעילותהמובטחת ללקוחות ולרמת תפעול גבוהה ל להגיע מנת עלוזאת 

החברה פועלת לפיתוח פתרונות משלימים למוצריה הקיימים שיעלו את היעילות והכיסוי    בנוסף, 16.4

(כדוגמת    בהם אין כיום כדאיות כלכלית להפעילובמתקנים  של הרובוט ויאפשרו את פעילות הרובוט  

  ות סולאריים הממוקמים במרווחים פיתוח ייעודי אשר יאפשר למערכות החברה לפעול על גבי לוח

 . לעיל  7.2  , כמפורט בסעיףבהתאם לרגולציה הקיימת בארה"ב

בהובלת סמנכ"ל הטכנולוגיה, סמנכ"ל הפיתוח מתבצעת    חברהעיקר פעילות המחקר והפיתוח של ה 16.5

 וצוותי הפיתוח של החברה.

והפיתוח   16.6 פעילות המחקר  ב  חברההשל  כלל  בממומנת  עצמיים.  אמצעות השקעה ממקורות  עיקר 

החברה עצמה ורק בשנים האחרונות פנתה החברה  ל ידיככלל, מירב ההשקעות בתחום זה, מומנו ע

 ם.  לאפיקים נוספים לקבלת מימון, אפיקים אלו עדיין אינם מהותיים בתרומת

  8,574 -ו 5,783 - לסך של כ  הסתכמו 2021 -ו 2020 יםבשנ 69חברה הסך עלויות המחקר והפיתוח של  16.7

נרחבים החברה צפויה להשקיע במחקר ופיתוח סכומים    2022שנת  מהלך  ב.  בהתאמה  ,דולר  אלפי

-כהצפויים לעמוד על    ,חקר ופיתוחית ההשקעה במיגטבהתאם לאסטר  ,קודמות  תקופותלעומת  

 .דולר אלפי ,7008

החלה החברה להוון עלויות פיתוח אשר התהוו לה במישרין כחלק   ,2021  שנת  במהלךכי  יצוין  בנוסף,   16.8

. עלויות אלו כוללות עלויות שכר עובדים, קבלני משנה, חומרים  H4  -מערכת המתהליך פיתוח של  

החברה מעריכה כי עלויות אלו    .2021לשנת  דולר    פיאל  1,681  -וטכנולוגיה, והן מסתכמות לסך של כ

 אלפי דולר.  4,250 -יסתכמו לסך של כ 2022בשנת 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק    בגדר  הינן  ,עלויות המחקר והפיתוח הצפויות  החברה בדברהערכות  

ניירות ערך, אשר אינו ודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר חלקם אינם בשליטתה של החברה  

 להלן.  30גורמי הסיכון בתחום פעילותה, המפורטים בסעיף   וביניהם

   נכסים לא מוחשיים .17

 : חברההלהלן תיאור נכסיה הבלתי מוחשיים העיקריים של 

 פטנטים  17.1

 
 יצוין כי פעילות המחקר כוללת עלויות שאינן עלויות מחקר ופיתוח ישירות הקשורות בתפעול המוצרים הקיימים.   69
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מערך של פטנטים אשר הגישה מאז הקמתה, וכן בקשות לרישום פטנט התלויות ועומדות.    חברהל

פועלת לרישום פטנטים בהתאם לאסטרטגיה אשר תקיף את מלוא האספקטים הרלבנטיים   החברה

של המוצרים והשירותים שהיא מספקת במסגרת פעילותה, בין היתר בהתאם לשיקולים אלה: (א)  

ת (ב)  לחברה;  ערך  על  השאת  הגנה  (ג)  לפטנט;  בקשה  כל  לאישור  הצפוי  הזמנים  ללוח  לב  שומת 

- קניינה הרוחני של החברה; (ד) תשומת לב לחזונה של החברה וכיווני פיתוח אפשריים עתידיים ו

 (ה) חסימת מתחרים פוטנציאליים. 

 :אמצאות מהותיות, פטנטים ובקשות לפטנט עבורן
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מספר   זכויות  תיאור האמצאה  
 פטנטים

מדינות בהן ניתן פטנט בגין  
 האמצאה 

מועד 
פקיעה  

 צפוי 

מספר  
בקשות  
שטרם  
 אושרו 

מדינות בהן הוגשה בקשה וטרם ניתן  
 פטנט

מועד הגשת  
 הבקשה 

פאנלים מערכת ושיטת ניקוי  . 1
 41 בעלות סולאריים 

דרום אפריקה, אוסטרליה,  
 טוניסיה ומרוקו 

דצמבר   בחריין ומצרים  2 2033יוני 
2014 

סין, קטאר, איחוד 
האמירויות, הודו, אלג'יריה 

 וניגריה
 צ'ילה וישראל

 מקסיקו 
 ברזיל 

2 . 
מערכת בקרת ירידה והשבת  

למערכת ניקוי פאנלים אנרגיה 
 סולאריים 

 13 בעלות

 אוסטרליה, סין, מצרים,
הודו, מרוקו, טוניסיה, ערב  

הסעודית, ניגריה ודרום  
 אפריקה 

אוקטובר  
2034 

איחוד האמירויות, , בחריין, ברזיל,   4
 קטאר 

פברואר  
אוקטובר   צ'ילה, ישראל ומקסיקו  2016

2034 

אפריל  ארה"ב 
2034 

מערכת עגינה ונעילה למערכת  . 3
 13 בעלות ניקוי פאנלים סולאריים 

דרום אפריקה, סין, 
אוסטרליה, הודו, טוניסיה ,  
מרוקו, ערב הסעודית ואיחוד  

 האמירויות 

אפריל 
2035 

אוקטובר   מצרים, ברזיל, קטאר, ובחריין  4
2016 

אפריל  ישראל 
2035 

אפריל  מקסיקו 
2035 

אפריל  ארה"ב 
2034 

אפריל  צ'ילה 
2035 
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4 . 
דפוסים   והסקת  התחזוקה  חיזוי 
לפאנלים   ניקוי  מערכות  של 

 סולאריים 
 11 בעלות

אוסטרליה, מרוקו, טוניסיה, 
 דרום אפריקה, סין וישראל 

 2035יוני 
 

5 

איחוד האמירויות, ברזיל, מצרים  
 וקטאר 

דצמבר  
2016 

 2035יוני  בחריין 

 2017ינואר  הודו
 2034יולי  ארה"ב 
 2035יוני  צ'ילה 

 2035יוני  מקסיקו 
 2035יוני  יפן

פאנלים   . 5 ניקוי  ושיטת  מערכת 
    2033ינואר  ארה"ב  1 בעלות סולאריים 

פאנלים   . 6 ניקוי  ושיטת  מערכת 
    2033יוני  ארה"ב  1 בעלות סולאריים 

למערכת   . 7 ניקוי    Tracker-ושיטת 
    2036ינואר  ארה"ב  1 בעלות סולארי 

8 . 
אוטומטיות   ניקוי  ושיטות  מערכת 
מחבר   עם  סולאריים  פארקים  של 

 טעינה דינמי 
 N/A    בעלות

 ארה"ב 
 Provisional -בקשה ארעית 

 2022מרץ 

9 . 
מערכת אלחוטית ללא מים ושיטה  
המשתמשת   סולארי  למקרב 

 ברובוט אוטונומי  
 9 בעלות

דצמבר   ארה"ב 
2037 

כווית, ישראל, ערב הסעודית   4
 2019יולי  ומקסיקו 

ספטמבר   ארה"ב 
2037 

 2037מרץ  ארה"ב 
 2037מרץ  ארה"ב 
 2037מרץ  ארה"ב 

 דרום אפריקה 

 2038ינואר 
 אוסטרליה

 צ'ילה 
 ספרד 

10 . 

פאנל  לניקוי  ושיטה  מערכת 
פוטנציאל   עם  מים  ללא  סולארי 

מניע   על/   Degradationהמשפיע 
Recovery 

אפריל  הודו 1 בעלות
2038    
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על  . 11 רובוטי  למנקה  מגנטית  חניה 
 14 2038יולי  ארה"ב  1 בעלות לוח סולארי

דצמבר   אירופה
2020 

אוסטרליה, ברזיל , מקסיקו, צ'ילה,  
מצרים, כווית, מרוקו, טוניסיה, קטר,  

ערב הסעודית, איחוד האמירויות 
 וישראל 

 2021ינואר 

פברואר   הודו
2021 

12 . 
במד   לשימוש  ומערכת  שיטה 
רובוט   עבור  לניווט  ככלי  תאוצה 

 ניקוי אוטונומי 
 ארה"ב  N/A    בעלות

 2021יוני  Provisional -בקשה ארעית 

13 . 
במד   לשימוש  ומערכת  שיטה 
רובוט   עבור  לניווט  ככלי  תאוצה 

 ניקוי אוטונומי 
 N/A    בעלות

 ארה"ב 
 Provisional -בקשה ארעית 

 2021יוני 

רובוט   . 14 לשינוע  אוטונומי  רובוט 
 2021מאי  N/A PCT – international filing    בעלות לניקוי עוקב סולארי 

מערכת ושיטה לציפוי אוטומטי של  . 15
 N/A    בעלות סולריים  לוחות

 ארה"ב 
 Provisional -בקשה ארעית 

 2022מרץ 

16 . 
משטחים   לניקוי  ושיטה  מערכת 
ע"י  מאוד  מלוכלכים  סולריים 

 רובוט ניקוי 
 N/A    בעלות

 ארה"ב 
 Provisional -בקשה ארעית 

 2021יולי 

של   . 17 תנועה  להגבלת  ושיטה  התקן 
 N/A    בעלות רכב שירות ללוח סולרי 

 ארה"ב 
 Provisional -בקשה ארעית 

אוקטובר  
2021 

 

מידע  סימני מסחר המנויות להלן, הינה בגדר ם ו/או לרישום פטנטים, כמו גם כל בקשות אחרות לפטנטי מתוארות לעיליודגש כי היכולת לקבל אישור לבקשות ה

ועל ניסיון העבר שלה.    הדוחנכון למועד    חברההמבוססות על אינפורמציה הקיימת ב  החברההכולל הערכות וכוונות של  ך,  צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ער

היתר בשל היותו תלוי בגורמים , בין  החברהמידע צופה פני עתיד אינו ודאי ועשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות  

ואין כל ודאות כי הבקשות לרישום  להלן 30  בסעיףהמתוארים חברה , כגון עמדתם של בוחנים חיצוניים וגורמי הסיכון של החברהחיצוניים אשר אינם בשליטת ה

סימני מסחר של החברה שנרשמו,    ו/או  ו/או כי לא יהיו ניסיונות מטעם צדדים שלישיים לתקוף פטנטים ן) לפי העניי(סימן מסחר    ו/או  יסתיימו ברישום פטנט

 .להתחרות בשוק בו היא פועלת חברהבאופן שיפגע ביכולת ה  חברהייצרו מוצרים זהים למוצרי ה חברהכך שמתחריה של הדבר העלול להוביל ל
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 סימני מסחר  17.2

סימנים מסחריים רשומים וכן בקשות תלויות ועומדות לרישום של סימני מסחר, בישראל,   חברהל

ובארה"ב,   "בהודו  המסחר  סימן  זה  ובכלל  בפעילותה,  אותה  וEcoppiaהמשמשים   "-"Ecoppia 

Empowering Solar." 

 החברה הגנה על זכויות הקניין הרוחני של  17.3

ובהגנה   בפיתוח  רבות  משקיעה  הפעולות  החברה  נקיטת  באמצעות  לרבות  הרוחני,  קניינה  על 

החברה חוותה  יצוין, כי  טנטים.  שמור על זכויות הקניין הרוחני שלה המעוגנות בפכדי להנדרשות  

 לאורך שנות פעילותה ניסיונות של גורמים שונים לבצע הפרות של זכויות הקניין הרוחני שלה.  

כי   במכתב התראה המופנה    2020בחודש אפריל  יצוין  כוחה  באי  לחברת  פנתה החברה באמצעות 

Airtouch    עם    בעלת קשרים עסקיים אחרת  בחברה  כנושא משרה    בעבר  שימש, אשר  שלהולמנכ"ל

הפרת זכויות הקניין הרוחני של החברה,  עוולות שונות כלפי החברה, ובכלל זה  בגין ביצוע,  החברה

 האמורות מההפרות לאלתר  לחדול , בין היתר,מהם דרשהו, נוספות  ועוולותניצול סודות מסחריים 

להפסיק את השימוש בקנייה לנקוט בכל הפעולות הנדרשות על מנת  ו  , הרוחני  בקניינה  ומשימוש

ובסודותיה המסחריים של החברה דחו  .  הרוחני    Airtouchבתגובה למכתב ההתראה של החברה, 

 להסכמות   הובילו  לא  הצדדים  בין  התכתובות,  הדוח  למועד  נכוןווהמנכ"ל שלה את טענות החברה  

 . קניינה הרוחני  זכויותעל    הגנה  צורךנקוט בפעולות ככל שיידרש ללעל זכויותיה    מרתשו  והחברה

 גורם תחרות משמעותי ביחס לפעילותה.  Airtouch -ב  יצוין כי למועד זה, החברה אינה רואה

 אלפי דולר.   1,343 -כ, השקיעה החברה ברישום פטנטים סך של הדוחנכון למועד  17.4

 הון אנושי   .18

 של החברה  ארגוניהמבנה ה 18.1

למועד   בתחום    חברה ההנהלת  ,  הדוחנכון  הפועלים  מנהלים  ממספר  השיווק,  הפיתוח,  מורכבת 

בנוסף לגורמים  .  , כמפורט בתרשים שלהלן המכירה והתחזוקה של המערכות הרובוטיות של החברה

,  יחידות מטה שונות ובכלל כך משאבי אנוש, תפעול, תמיכה ושירות לקוחות   האלו, פועלות בחבר

חברה בישראל ועובדים המועסקים על ידי אקופיה באמצעות עובדים המועסקים במישרין על ידי ה

  .הודו
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 :  הדוחנכון למועד  החברההנהלת להלן תרשים המבנה הארגוני של 

 

 

 

 

 

 

 

 בחברה  עובדיםהמצבת  18.2

ידי    79מתוכם    -  עובדים  172  חברהה, מעסיקה  הדוחנכון למועד   על  במישרין  עובדים מועסקים 

   . צים כיוע יםהמועסק פיםנוס יםעובד לושהשו מועסקים על ידי אקופיה הודו העובדים  90-החברה ו 

 -ו 2021בדצמבר של כל אחת מהשנים  31נכון ליום  חברה ואקופיה הודושל הלהלן מצבת העובדים 

0202 : 

   החברה

 תחום העיסוק 
 מספר עובדים ליום

 2020בדצמבר  31 2021בדצמבר  31

 2 3 מכירות ושיווק 

 56 65 תפעול, מחקר ופיתוח

 3 4 וכספים  אדמיניסטרציה

 3 3 הנהלה 

 64 75 סה"כ 

 

 

 

 

 מנכ"ל החברה

 יו"ר החברה

סמנכ"ל 
מחקר 
 ופיתוח

סמנכ"ל 
 אסיה

ל סמנכ"
 תפעול

סמנכ"ל 
 טכנולוגיה

סמנכ"ל 
 מוצר

סמנכ"ל 
 שיווק

 סמנכ"ל
 כספים

משאבי  תמנהל

 אנוש
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  אקופיה הודו

 תחום העיסוק 
 מספר עובדים ליום

 2020בדצמבר  31 2021בדצמבר  31

 1 2 מכירות ושיווק 

 76 74 תפעול, מחקר ופיתוח

 3 3 וכספים  אדמיניסטרציה

 5 5 הנהלה 

 85 48 סה"כ 

 

המועסקים על ידי אקופיה הודו כוללת, בין היתר, מספר מחלקות ובהן יצוין כי מצבת העובדים  

יות על אספקת המערכות הרובוטיות, התקנות הרובוטים באתר הלקוח, פעילות  אמחלקות האחר

דמות   ישנה  כל מחלקה  בראש  כאשר  וכספים,  התחזוקה של המערכות ומחלקת אדמיניסטרציה 

 ניהולית.  

 הדוח קופת שינויים שחלו במצבת העובדים בת 18.3

ורצון החברה לבנות ארגון יציב בעל יכולת התרחבות   בכוח האדם בחברה  למגמת הצמיחה  בהתאם

ם  י ישינו  2021בוצעו בשנת    ,גאוגרפית רבת היקף עם יכולות תמיכה טכנולוגיות חזקות לכל פעילותה

ומנהלת  ,  גור  דודהחברה גייסה סמנכ"ל מוצר, מר    2021במהלך חודש מרץ    :כדלקמןכוח האדם  ב

גבמשאבי אנוש נורית סבג.,  חודש ספטמבר    '  סיים מר אוסקר ארייה את העסקתו   2021במהלך 

 .בחברה כסמנכ"ל המכירות

 עסקה  ההסכמי  18.4

, חודשיבסיס בהסכמי עבודה אישיים על בסיס תגמול  בישראל מתקשרת עם עובדיה   חברהככלל, ה

.  ק) בדרך כלל על פי חו(  מהצדדים, תוך מתן הודעה מראשהניתנים לסיום מוקדם על ידי כל אחד  

כוללים בדרך כלל, ובין   של העובדים בישראל המועסקים במישרין על ידי החברה  תנאי ההעסקה

ביטוח מנהלים פנסיה  היתר,  זכאות לחופשהאו קרן  ויתר תנאים   דמי הבראה,  , קרן השתלמות, 

דין פי  על  עובדי מחלקת המכ.  סוציאליים  בהתאם לעמידה    ,ככלל  זכאים,  ירותבנוסף,  לבונוסים 

 ביעדי מכירות. 

הסכמי עבודה אישיים    מסגרתבמועסקים בדרך כלל  ,  הודו ידי אקופיה    על  המועסקים  חברההעובדי  

ניתנים  כאשר הסכמי ההעסקה  על בסיס תגמול בסיס חודשי,  ,  בהודוובהתאם לדיני העבודה החלים  

הודו  אקופיה י העסקתם של עובדי נאמהצדדים תוך מתן הודעה מראש. תלסיום מוקדם על ידי מי 

בדרך כלל, ובין היתר, תנית סודיות ואי תחרות, תנאים סוציאליים בסיסיים כגון קופת    ,כוללים

לבונוסים   זכאות  העסקתם  הסכמי  כוללים  מהעובדים,  לחלק  ביחס  רפואיים.  והחזרים  גמל 

  בכפוף לעמידה ביעדים., חודשיים

 תלות בעובדים 18.5

   .ו/או עובדי אקופיה הודוה , אין לה תלות מהותית במי מעובדיחברהה להערכת 
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 השקעות החברה בהכשרות והדרכות  18.6

, עוברים העובדים הכשרה והדרכה בנושאים הבאים: קודה חברההכניות ההכשרה של ובמסגרת ת

 . עות לתחום הפעילותהאתי של החברה; הטרדות מיניות; ביטחון מידע; וכן הכשרות שונות הנוג

 תגמול העובדים תכניות  18.7

 .לתשקיף 3האמור בפרק לפרטים אודות תכנית האופציות לעובדים הקיימת בחברה, ראו 

אופציות    310,000פרסמה החברה דוח הקצאה פרטית בדבר הקצאת    2021בספטמבר    2ביום   -

ל החברה,  של  רגילות  למניות  למימוש  ניתנות  רשומות)  בחברה.   שלושה(לא  משרה  נושאי 

 ). 2021-01-143661(מס' אסמכתא:  2021בספטמבר  2לפרטים נוספים ראו דיווח מיום  

אופציות    345,350פרסמה החברה דוח הקצאה פרטית בדבר הקצאת    2021בדצמבר    28ביום   -

עובדים ונושאי משרה בחברה.   18-(לא רשומות) ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה, ל

 ). 2021-01-185988(מס' אסמכתא:  2021בדצמבר  28נוספים ראו דיווח מיום  לפרטים 

אופציות    261,750פרסמה החברה דוח הקצאה פרטית בדבר הקצאת    2022בפברואר    17ביום   -

משרה בחברה.    י נושאשבעה עובדים ו(לא רשומות) ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה, ל

 ). 2022-01-019609(מס' אסמכתא:  2022בפברואר  17לפרטים נוספים ראו דיווח מיום  

   בחברה נוסף אודות נושאי המשרהמידע  18.8

 לפרק ד' להלן. א' 26ותקנה  26חברה, ראו תקנה   הבכירה לפרטים אודות נושאי המשרה

לפרק ד'   21ראו תקנה  לפרטים אודות התגמולים ששולמו לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

   להלן.

 גלםוחומרי  ספקים .19

   מוצרי החברה יצרןעם הסכם  19.1

")  היצרן(" SUNGROUPמקבוצת   Elcom Innovations Pvt. Ltd, החברה התקשרה עם הדוחלמועד 

ביוםכפי ש(  2016באוקטובר    21מיום  בהסכם מסגרת   לייצור, הרכבה    )2019בספטמבר    26  תוקן 

עמו התקשרה    יחידה  היצרןהינו    היצרן,  הדוח"). נכון למועד  הסכם הייצורומשלוח של הרובוטים ("

 . החברה לייצור מערכותיה

מספקי המשנה להרכבת מערכות החברה  נהל את רכש הרכיבים  מ, היצרן  בהתאם להסכם הייצור

ישיר קבלת באופן  ללא  להחליפם  רשאי  אינו  והיצרן  החברה  ידי  על  נקבעת  המשנה  ספקי  זהות   .  

התחייב לספק את הרובוטים שהוזמנו בכל הזמנת רכש,   יצרןהכמו כן,    .האישור מראש של החבר

הצדדים), ובכל אופן בתוך    ל ידיימים ממועד ההזמנה (או תוך פרק זמן אחר שיוסכם ע  90בתוך  

בהתאם    בייצור הרובוטיםאו התאמות  תחייב לבצע שינויים  ה  היצרן  יום.   120שלא תעלה על  תקופה  

בעקבות שינויים כאמור, ניתן יהיה לבצע התאמות למחיר וללוחות   . ככל שנדרש,לבקשת החברה

 , כפי שיוסכם בין הצדדים. בהסכם הזמנים

בגין כל יחידה סכום הכולל את עלויות    ליצרן   החברה משלמתייצור ואספקת הרובוטים,    תמורת

ועלויות מימון עלויות העבודה  הגלם,  אספקת  ליצרן לאחר    םעיקר התמורה משולכאשר    ,חומרי 

 הרובוטים. 
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הייצור, להסכם  נקבעו    בהתאם  היצרן  ידי  על  לחברה  הרובוטים  במשלוח  עיכובים  של  במקרה 

יחו בהם  כלפי החברה  יפיצויים מוסכמים  היצרן  בהסכם מצד  וכן אפשב  רות לסיום ההתקשרות 

 החברה, ככל שהעיכוב נמשך מעבר לתקופה שסוכמה בין הצדדים.

לחברה שיסופק  מוצר  כל  בגין  האחריות  הינה  תקופת  היצרן  ידי  ממועד   24למשך    על  חודשים 

") האחריותאספקתו  בהסכם תקופת  כמפורט  האחריות,  בתקופת  במוצר  תקלה  של  במקרה   .(" 

  בתום ימים.    7את המוצר החליפי בתוך    ולספקאת המוצר על חשבונו    י להחליףאחרא  היצרן,  הייצור

, ועודנה בתוקף, תומחה לטובת ליצרןתקופת האחריות, כל אחריות שניתנה על ידי ספקי המשנה  

 החברה. 

וכל ספקי וקבלני המשנה  . היצרןעומד בתנאי בדיקה מחמירים יצרןהעל ידי  הרובוטיםייצור הליך 

החברה מחזיקה בלעדית בנוסף,  , לאורך כל תקופת ההסכם.  ISO 9001  י איכותבתקנ  םי מחזיק  שלו,

לצורך ייצור הרובוטים, וכן   יצרןהחברה ל  ל ידיבכל זכויות הבעלות בקשר עם מידע חסוי שניתן ע

הרובוטים לרכיבי  לרובוטים,  בנוגע  רוחני  קניין  פעולתם   זכויות  המידע,  ואופן  וכל  תהליכים,  ה, 

 תכנונים ומידע טכני בקשר עם ייצור הרובוטים. החומרים, ה

כי   נקבע  הייצור  עובדים,   יצרןהבהסכם  משרה,  נושאי  (לרבות  מטעמה  מי  או  החברה,  את  ישפה 

) פגיעה  1יגים אחרים) עבור כל תביעה של צד שלישי (לרבות מצד לקוחות החברה), בגין: (ספקים ונצ

או מי מטעמו, בקשר    יצרןבגוף או ברכוש שנבעה כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון או רשלני של ה

) הרובוטים;  ייצור  ה2עם  של  מהתחייבויותיו  אילו  או  האחריות  של  הפרה  לייצור    יצרן)  בקשר 

של זכויות קניין הרוחני הקשורות בביצוע הייצור;   יצרן) הפרה בפועל או לכאורה של ה3הרובוטים; (

 ) הפרה של הוראות הקשורות בקניין רוחני ובסודיות הקבועות בהסכם. 4(

הייצור  אינו מוגבל לתקופה מסוימת. החברה רשאית לסיים את ההתקשרות בהסכם  הסכם הייצור

הסכם . בנוסף, החברה רשאית לבטל את ליצרן ת הודעה בכתב על פי שיקול דעתה, בכל עת באמצעו

שלא   הסכם הייצורעל פי    היצרן) הפרה של התחייבות  1בקרות אחד מהאירועים הבאים: (  הייצור

) אירוע 3(-ו  סודיות בין הצדדים (כאמור להלן)) הפרה של הוראות הסכם ה2יום; (  15תוקנה במשך  

הייצור כולל הוראות בדבר התחייבות לסודיות, אשר הפרה   בנוסף, הסכם היצרן.חדלות פירעון של 

 של סעיף זה תהווה הפרה מהותית של ההסכם, וכן התחייבויות לבלעדיות מצד היצרן.

יום מראש, בקרות    30, באמצעות הודעה בכתב  הייצור  זכות לסיים את ההתקשרות בהסכם  ליצרן

בהם התחייבה על פי הוראות ההסכם תשלום של החברה של סכומים  -אחד מהאירועים הבאים: אי

 על אי תשלום כאמור, ואירוע חדלות פירעון של החברה.  היצרן יום מהודעה של    60במשך    מושלא שול

  את  להגביל עשויה אשר היצרן של פוטנציאלית ייצור מגבלת קיימת כי מזהה החברה, הדוחלמועד 

או בעתיד  בהזמנות  גידול  של  במקרה  החברה  של  הייצור  כושר היצרן  החלפת  לכך,  בהתאם   .

התקשרות עם יצרן נוסף עשויה להיות כרוכה בשינויים והתאמות, אשר עשויים לגרום לעיכובים  

החברה מעריכה שבעת הצורך תוכל, ללא שינוי מהותי  מסוימים בייצור ולהוצאות התאמה, אולם  

  הייצור הקיימות כיום.   חודשים, להחליף או להרחיב את יכולות  3-6בעלויות ובתוך פרק זמן של  

 לעיל.  14 סעיףלפרטים נוספים, ראו  בהתאם לכך, החברה סבורה כי לא קיימת לה תלות ביצרן.

היצרן חווה קשיים תזרימיים אשר אילצו את החברה ליטול את מימון    הדוחיצוין כי במהלך תקופת  

נכון לספטמבר   על עצמה.  הגלם  חומרי  יישום   2019עלות  הנדרש לצורך  היצרן השיג את המימון 
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, לחברה לא ידוע על קיומם של קשיים כלכליים של היצרן  הדוחנכון למועד    ההתקשרות עם החברה.

 .לצורך המשך קיום ההתקשרות עמה

 התקשרות עם ספק רכיבי ממסר ותקשורת 19.2

(בסעיף   לרכישת רכיבי ומוצרי תקשורתמספק בישראל  זמנות רכש תקופתיות  נוהגת לבצע ההחברה  

. היקף התמורה המשולמת לספק  פעולתן של מערכות החברה, שהינם מהותיים לצורך  ")הספקזה: "

החברה בהתאם לכך, אינה מהותית לחברה. עם זאת, מערכות החברה הותאמו למוצריו של הספק. 

שנה. יצוין כי מרגע מסירת כלמשך  נוהגת להצטייד במלאי ביטחון שיבטיח אספקה של מוצרי הספק  

ימוש במוצר עוברות לשליטת החברה. להערכת המוצרים על ידי הספק לחברה, מלוא יכולות הש

אשר צפויה  הנהלת החברה, פיתוח של מוצרים חליפיים למוצרי הספק תדרוש עבודת פיתוח ורישוי 

 קיימת לה תלות בספק.  לא חודשים מועט. לאור האמור לעיל, החברה סבורה כי  לארוך מספר

 עם ספקים נוספים  התקשרויות 19.3

 הרובוטיותתכנות המסייע בפיתוח מוצרי החברה, הן למערכות  לחברה התקשרות עם ספק שירותי

התוכנה   לרכיבי  הוהן  טכנולוגיית  בפלטפורמות  של  שימוש  עושה  החברה  זה,  בכלל  של ענן. 

Salesforce  החברהצורך  ל מערכות  פעילות  אודות  מידע  והצגת  החברה    ,ריכוז  לצרכי  שהותאמו 

ללקוחותיה. החברה  שמספקת  השירותים  כי  יצ  במסגרת  למועד  וין  פועלת  הדוחנכון  החברה   ,

 להעברת הידע והיכולות לתוך החברה באמצעות גיוס עובדים והכשרתם.

 מלאי 19.4

מלאי ביטחון המוחזק במהלך העסקים הרגיל על מנת לאפשר אספקה רציפה    החברה נוהגת להחזיק

רך תחזוקת  ועמידה בהיקף ההזמנות מלקוחות. כמו כן, החברה מחזיקה במלאי חלפים הדרוש לצו

   המערכות הקיימות באתרי הלקוח.

העולמי,   בחומרי  בעקבות משבר הסחורות  לגבי המחסור  הנהלת החברה מבצעת הערכה שוטפת 

ביכולת החברה  לפגוע  שלא  מנת  על  רציף,  באופן  הרובוטיות  ייצור המערכות  המשך  לצורך  גלם, 

בהזמנות מלקוחותי במהלך הרבעון השלישי    .הלעמוד  , לרכוש מלאים  2021לשנת  החברה החלה 

כדי  וזאת  וזמני האספקה שלהם התארכו משמעותית,  נמוכה  זמינותם  רכיבים אשר  עודפים של 

בנוסף,    ולצמצם  לנסות ללקוחות.  הרובוטיות  המערכות  של  האספקה  במועד  דחיות  או  עיכובים 

וכה מאוד או לא קיימת, החברה פועלת במידת  ביחס לחומרי גלם וסחורות אשר זמינותם בשוק נמ

 האפשר למציאת פתרונות חלופיים על ידי שימוש ברכיבים אחרים הזמינים לחברה.

   מימון .20

 כללי 20.1

לחברה אין הסכמי   הדוחנכון למועד    .גיוסי הוןו  הונה העצמיהחברה מממנת את פעילותה באמצעות  

   .אשראי מהותיים 

 ערבויות 20.2

, במסגרת ההתקשרות עם לקוחותיה בהסכמים למכירת מערכות  לעיל  10.2  בסעיף כאמור   20.2.1

על פי    בנקאיות להבטחת ביצוע התחייבויותיה  החברה נדרשת להמציא ערבויותהחברה,  
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  בדצמבר  31ליום  נכון  , סך הערבויות שניתנו ללקוחות  הדוחנכון למועד    .הסכם המכירה

כי חלק מהערבויות האמורות ללקוחות החברה בהודו  . יצוין  דולר  אלפי  866-כ  הינו   2021

הודו. אקופיה  ידי  על  למועד    ניתנות    מלקוחות   מי  ידי  על   ערבויות  חולטולא    ,הדוחנכון 

 . החברה

  15כמפורט בסעיף    , במסגרת הסכמי שכירות המשרדים בישראל  ערבויותהעניקה    החברה 20.2.2

 האמורות לעיל הינן בסכומים שאינם מהותיים לחברה. הערבויותלעיל. 

הפקידה ערבויות לטובת רשויות המכס במסגרת ההליך המשפטי המתואר בסעיף    החברה 20.2.3

 להלן.  25

 נוספים בשנה הקרובה הערכות לגבי גיוס מקורות מימון  20.3

, בין היתר אפשרויות נוספות להרחבת פעילויותיה הקיימות  , בין היתר,בוחנת החברה הדוחלמועד  

מעבר לאמור לעיל,   .)להלן  26סעיף  ב  (כמפורטעל פי התשקיף  שבוצעה  באמצעות תמורת ההנפקה  

 נוספים במהלך השנה הקרובה.  צופה צורך בגיוס מקורות מימון ינההחברה אלמועד זה 

, מהווה מידע צופה פני  ורות מימון נוספים בשנה הקרובההערכות החברה בנוגע לצורך בגיוס מק

הקיים  מידע  על  מבוססת  האמורה  החברה  הערכת  ערך.  ניירות  בחוק  זה  מונח  כהגדרת  עתיד, 

, אך אין כל ודאות אם אכן תתממש, וזאת בין היתר, כתוצאה משינויים  הדוח בחברה נכון למועד  

 .  להלן 30  בסעיףבשוק אשר עלולים להשפיע על פעילות החברה וכן יתר גורמי הסיכון המתוארים 

 מיסוי .21

 .לדוחות הכספיים 10, ראו ביאור החברההמס החלים על  נית דילפרטים אודו

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  .22

במדינות    פעילותההייחודיות לולמיטב ידיעת החברה, לא חלות מגבלות כלשהן מכוח הדין    הדוחנכון למועד  

הנוגע לאישורי תקינה  , למעט אישורים בכל מדינה בה היא פועלת בכל  הדוחפועלת נכון למועד  היא  בהן  

ה בהם  באתרים  מקובלים  סביבתיים  בנושאים  לרגולציה  וכן  מערכותיה  של  התקשורת    חברה לרכיבי 

  במדינות יעד פוטנציאליות עשויה להיות כרוכה בעמידה בהוראות  פעילותעם זאת,    מתקינה את מערכותיה.

 לעיל.  7.2לפרטים נוספים, ראו סעיף  .החלה באותן מדינותרגולציה ופיקוח 

 מהותיים סכמיםה .23

 .חברהה של יםם מהותימיהסכ  יםמהוו, לדוח 19 -ו 10.3 פיםבסעי יםהמפורט םמיההסכ

 ביטוח  .24

. בכלל  פעילותהכנגזרת מאופי והיקף    ,החברה עורכת מעת לעת ביטוחים לכיסוי רכושה וחבותה של החברה

מעבידים, חבות כלפי צד ג', אחריות מוצר ואחריות  זה, עורכת החברה ביטוח רכוש, אבדן תוצאתי, אחריות  

עורכת תואמים את המקובל    מקצועית. בביטוחים אשר החברה  הכיסוי  הנהלת החברה, תנאי  להערכת 

 לחברות בגודלה ומסוגה. 

   הליכים משפטיים .25

 : התלויים ועומדים שהחברה הינה צד להםהליכים משפטיים פרטים אודות להלן 
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אגד המכס והמע"מ (בסעיף    -בישראל  הגישה החברה תביעה כנגד רשות המסים    2018ביוני   13ביום   25.1

על סך של  רשות המסיםזה " ולמתן סעד הצהרתי ל  232,246") להחזר מס  ווג  יסעניין אופן  ש"ח 

צו פרט בל  בהתאםעל ידי החברה לצורך תשלום מיסים    ות לישראלהמיובא  המערכות הרובוטיות

צו תעריף המכס פרט ב לבהתאם  לחלופין  או    תעריף המכס שכותרתו "רובוטים תעשייתיים, של"פ"

, בניגוד לעמדת רשות המסים כפי שכותרתו "מכונות ומכשירים מהסוג המשמש לייצור בתעשיה"

לחברה מהבמסגרת  .  שהועברה  ועל  כאמור,  התביעה  מערכות גשת  במשלוח  עיכובים  למנוע  נת 

בנקאיות בסכומים שאינם מהותיים לחברה. במסגרת  ת בנקאית  יוהפקידה החברה ערבוהחברה,  

הודיעה רשות המסים כי אין בכוונתה לפנות להליך   2019ביוני    24דיון קדם משפט שהתקיים ביום  

על אף  .  2021יוני  ב  7יום  גישור על אף המלצת בית המשפט. מועד לדיון קדם משפט נוסף נקבע ל

ה ההליך,    מוקדםהשלב  המשפטיים  להערכת של  להתקבל    יועציה  התביעה  סיכויי  החברה,  של 

  .50%-גבוהים מ

על  סיווג המערכות הרובוטיות המיובאות לישראל  קבלת עמדת רשות המסים ביחס לאופן  כי    יצוין

על ייבוא מוצריה לישראל, אך   המכס שתשלם החברה  עלותאת    8%-בכ להגדיל    הצפויידי החברה  

 לא צפויה להיות לכך השפעה מהותית על החברה. 

הוגש כתב תביעה מטעם ארגון המעסיקים התאחדות התעשיינים בישראל   2021בספטמבר  30 ביום 25.2

"), בדרישה לקבלת סעד הצהרתי לפיו על החברה חלה חובה לשלם דמי התאחדות התעשיינים("

- טיפול ארגוני להתאחדות התעשיינים מכוח תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני

תשל"ז מעבידים),  לארגון  טיפול("  1977-מקצועי  דמי  התאחדות תקנות  ביקשה  כך,  בתוך   .("

 התעשיינים לקבל נתונים מספריים אודות החברה ועובדיה.

, טענה החברה כי החברה הינה חברה  וכתב הגנה במסגרתהגישה החברה    2021בדצמבר    15ביום  

אינה מעסיקה עובדי ייצור. לפיכך, טענת  כן  -וכמותעשייתית  -למחקר ופיתוח, ואינה חברה יצרנית

החברה, כי טענת התאחדות התעשיינים לפיה חל על החברה צו ההרחבה בענף התעשייה ועל החברה  

 מי טיפול, הינה שגויה. לשלם דמי טיפול מכוח תקנות ד

התקיים דיון קדם משפט, בעקבותיו נקבעו מועדים להגשת תצהירים מטעם   2022בפברואר  1יום ב

להערכת יועציה המשפטיים של    . 2022במרץ    4להגיש תצהיריה עד ליום    החברהם על  ההצדדים, לפי

להערכת   אולם  התביעה,  סיכויי  את  לאמוד  מוקדם  ההליך,  של  זה  בשלב  ככל  החברה,  החברה, 

 לא צפויה להיות לכך השפעה מהותית על החברה. שתתקבל התביעה כאמור, 

   יעדים ואסטרטגיה עסקית .26

החברה מעדכנת, מעת לעת, את האסטרטגיה העסקית שלה בהתאם להתפתחויות בשווקים בהם החברה  

פתחויות שונות,  לאור התעל בסיס ניסיונה וקשריה,  אותן מזהה החברה  עסקיות  פעילה ולרבות הזדמנויות  

רגולטוריות ואחרות, אשר בהן כדי להשפיע על הביקוש למוצרי טכנולוגיות,    ,כלכליות  התפתחויותכגון  

פיתוחים טכנולוגיים שיש בהם כדי להציע ערך מוסף ללקוחותיה, כניסה לשווקים חדשים  כגון  החברה,  

בהם החברה   כניסה של מתחרים מהותיים לשווקים  בעקבות  איומים  גם  כמו  בהן החברה טרם פעילה 

 פעילה או השקתן של טכנולוגיות מתחרות שעשויה להיות להם השפעה שלילית על הביקוש למוצרי החברה. 

, מנהיגה החברה אסטרטגיה ממוקדת לקוח, ובכוונתה להמשיך ולהרחיב את היצע המוצרים  הדוח למועד

המפורטות  היתר, באמצעות הפעולות  בין  ,  והשירותים העשויים לשרת את מגזר הלקוחות אליו היא מכוונת

 :  להלן
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א פועלת באזורים הגיאוגרפיים בהם היבכוונת החברה להרחיב את פעילותה    -   התרחבות גאוגרפית .א

ב חדשיםוכן  גיאוגרפיים  מנת.  אזורים  מכירות   על  פעילות  החברה,  הקימה  זו,  אסטרטגיה    לקדם 

לקדם את מכירות מוצרי החברה בגיאוגרפיות שונות,    יםאשר צפוי  המופעלת באמצעות מנהלי מכירות

אמריקה ודרום  מרכז  התיכון,  המזרח  אוסטרליהלרבות  אירופה.  ,  מזהה  בנוסף,    ודרום  החברה 

בארה"ב וחדירה לשוק המתקנים הסולאריים  גאוגרפית  בהתרחבות  רב  , למרות מגבלות  פוטנציאל 

. כחלק במבנה האתרים שם הקשורות בעיקר לאורך מוגבל של שורות הפאנלים הסולאריים   מסוימות

זה,   לשוק  לחדור  ביצעה  מניסיונותיה   בפרויקט  הרובוטיות  המערכות  של  ראשונה  התקנההחברה 

  הניסיון   תקופת  השלמת  לאחר  יכולות  והדגמת  שיווקית  לותפעי  לקיים  החברה  בכוונת  בקליפורניה

וכן    בפרויקט התקנות "בבארה  החברה  של  מוצריה  לקידום  מכירות  מנהלי  לגייסכאמור,  ולבצע   ,

בשוק  כיום  הקיימת  לרגולציה  כפופות  יהיו  החברה  של  התקשרויותיה  כי  יצוין,  בעתיד.  נוספות 

 . לעיל 7.2בסעיף  ולמגבלות המפורטות  בארה"ב,

הקיימים    קידום ופיתוח טכנולוגיות חדשניות הנוגעות לשימוש במוצרי החברה  -  פיתוחים טכנולוגיים .ב

פיתוח, תחת  הנמצאים  חדשים  טכנולוגיה  וכן    ומוצרים  ליצור  צורך  לפיתוח  במטרה  מידע  עיבוד 

. באתרים סולאריים ולספק ללקוחות שירותים נוספים על גבי המערכות הקיימותאוטומציה מלאה  

תשתית    לפעול לפיתוח החברה  בכוונת  פעילות מערכותיה, ו  אודותת נתונים  ואוספ  החברה  מערכות

עבור    יאפשרו  אשר  שונים  ממקורות  נתונים   וניתוח  לאיסוףתוכנה   לתחזוקה מונעת  שילוב הצעות 

החברה פועלת כל העת להמשך פיתוח מוצריה במטרה לשפר את איכותם ולשפר את .  לקוחות החברה

ים, ובמטרה לשפר את הערך אותו  יולטאו-פוטו יכולותיהם והתאמתם למגוון רחב יותר של מתקנים 

ללקוחותיה.    המציע אפשרותהחברה  שוללת  אינה  החברה  זאת,  טכנולוגיות    במסגרת  לרכישת 

 מצדדים שלישיים. 

החברה .ג לקוחות  עם  דרכי ההתקשרות  על    -  גיוון  להקל  כדי  בהן  שיש  התקשרות  באמצעות הצעות 

 תזרים המזומנים של הלקוחות, כגון הצעות מימון תפעולי.  

קידום התקשרויות עם מגוון לקוחות, המשתייכים לקהל היעד של החברה,   - הגדלת מספר הלקוחות .ד

 רה טרם החלה למכור להם את מוצריה ושירותיה. שהחב

בכוונת החברה    -  רכישה וייזום של פרויקטים/שיתופי פעולה אסטרטגיים/ השקעות בתחומים נוספים .ה

כדי להרחיב את היצע    , לרבות רכישה של חברות ו/או מיזוג,ליצור שיתופי פעולה עם חברות שונות

 יה.  ללקוחות ההשירותים והמוצרים אותן היא מציע

הייצור . ו אחרים,    -  מערך  גיאוגרפים  באזורים  ובפרט  מכירותיה,  את  להגדיל  תצליח  שהחברה  ככל 

רחיב את יכולות הייצור שלה באמצעות יצרני מיקור חוץ נוספים  אפשרות לה  עשויה לבחוןהחברה  

 במדינות אחרות. 

עובדים להרחיב את מערך העובדים שלה ולפעול לגייס  בכוונת החברה להמשיך    -  מערך כוח האדם .ז

לצורךאיכותיים הרלוונטיות  המחלקות  בכל  ללקוחותיה  תוח  יפ  ,  המוצעים  בתמיכה  המוצרים  וכן 

הנד לפעולותיה.  אדמיניסטרטיבית  להרשת  החברה  מתכוונת  השאר,  להקמה יחת בין  במאמצים  ל 

 בהודו של מערך תמיכה במו"פ.

של החברה  מעמדה התחרותי  לחיזוקתרמה תשקיף  הההנפקה על פי הצלחת  - תוכניות לגיוס ומימון  .ח

ולהישען למשך תקופת תפעול ארוכת שנים  יוכלו לסמוך  עליו  ויציב,  כספק אמין    . בעיני לקוחותיה 

בכוונת החברה לעשות שימוש בכספי ההנפקה כדי לממש את האסטרטגיה שהיא מתווה, ובפרט כדי 
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לספק הצעות מימון תפעולי ללקוחותיה ולממש הזדמנויות לרכישת חברות וטכנולוגיות המשתלבות  

 . עם האסטרטגיה העסקית שלה

   צפי להתפתחות בשנה הקרובה .27

הקרובים,    12-ב לההחודשים  החברה  אצל    משיךבכוונת  ושירותיה  מוצריה  את  לקדם  במטרה  לפעול 

לעיל. על כן, בכוונת החברה, בין    26  בסעיףלקוחותיה וזאת בהתבסס על אסטרטגיית הפעילות המצוינת  

 היתר, לפעול לביצוע ולהשלמת ההתקשרויות והפרויקטים המפורטים להלן: 

 ; 2022ומעבר לייצור המוני במהלך שנת  H4 -השלמת הפיתוח של מערכת ה .א

 ;בהודו פיתוחתמיכה למחקר ו מרכז הקמת .ב

  ;מימוש תכנית מכירות של החברה במטרה לבסס את מעמדה כשחקן המוביל בתחום .ג

 ;הקמת מערך מכירות גלובאלי למכירת מוצריה ושירותיה  .ד

 ; המשך טיוב איכות מוצריה של החברה על מנת לשפר את הצעת הערך ללקוחותיה .ה

,  בהם פועלת החברהקים גיוס עובדים מעולים אשר יאפשרו הרחבת פעילותה, העמקת הנוכחות בשוו . ו

   ;פיתוח מוצריה, ותמיכה במכלול פעולותיה

בחינת שיתופי פעולה, מסוגים שונים, עם חברות המציעות יכולות המשתלבות עם כיווני הפעולה של   .ז

  .החברה, ובהתאם לאסטרטגיה אותה התוותה

לתכנית העסקית ולאסטרטגיה של החברה וביחס לצפי    לעיל ביחס  27  -ו  26בסעיפים  המידע המתואר  

ן הרחבת פעילותה, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד  להתפתחות עסקית בשנה הקרובה, לרבות בעניי

ניירות ערך, אשר התממשותו אינה ודאית, ואשר עשוי להשתנות, בין היתר בשל   כמשמעותו בחוק 

 .להלן 30  , וביניהם גורמי הסיכון המפורטים בסעיףחברהגורמים אשר אינם בשליטת ה

 מידע כספי לגבי אזורים גאוגרפיים .28

 .לדוחות הכספיים ב15ביאור לפרטים ראו 

 חברות בנות  .29

 לעיל):  1.4של חברות הבנות, ראו סעיף  פעילותןחברות הבנות (לפרטים אודות עיקר  להלן נתונים אודות

 

 לתקופה שהסתיימה ביום 

31.12.2021 31.12.2020 

 אברמור יונייטד  אקופיה הודו  אברמור יונייטד  אקופיה הודו 

 באלפי דולר 

 - )2,252( - 274 רווח (הפסד) לפני מס

 - )2,267( - 243 רווח (הפסד) אחרי מס 
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   דיון בגורמי סיכון .30

 :להערכת הנהלת החברהבהתאם , בפעילות החברה גורמי הסיכון העיקרייםתיאור להלן 

 כלכליים -סיכונים מאקרו 30.1

 האטה כלכלית ואי ודאות בשוק העולמי ) א(

קיימת    למצב מהותית,  פעילות  לחברה  בהן  במדינות  הכלכלי  למצב  וכן  הגלובאלי  הכלכלי 

ותוצאותיה העסקיות.   על עסקי החברה  ובהתאמה  פעילות החברה,  היקף  על  ישירה  השפעה 

האטה כלכלית ומיתון גלובאלי או מיתון מקומי במדינות בהן החברה פועלת, ובשווקים אליהם  

זאת בין היתר ים לפגוע בהיקף פעילות החברה וברווחיותה,  , עלולמבקשת לחדור בעתידהיא  

ל פרויקטים  להקמת  מימון  להענקת  מממנים  גורמים  של  הסיכון  - פוטו  אנרגיה  ייצורבשל 

החברה או בלקוחותיה    העלולים לפגוע בלקוחותמכרזים חדשים  , דחייה או עצירה של  וולטאית

 פוטנציאליים ועוד. ה

   הקורונההשפעות התפשטות נגיף  )ב(

כגון הגבלות תנועה    ,נגיף הקורונההחברה חשופה להשפעות ולסיכונים הקשורים להתפרצות  

בין היתר ,  חברההפעילותה העסקית של  על    העלולים להשפיע   וסגרים מקומיים ובינלאומיים

 לייצר שיבוש בהעסקת כוח אדם, הגבלת היכולת  לרכוש חומרי גלם,כתוצאה משיבוש ביכולת 

ולהתקין אותן    בצורה סדירה  את המערכות הרובוטיות שלה, למכור ולשנע  את מערכות החברה

ו/או   חברהה, סגירה זמנית של מתקני חברות  , להכשיר עובדים לתפעול המערכותבאתר הלקוח

עסקיות  תכניות  או  עסקאות  לממש  האפשרות  ושיבוש  לקוחותיה  או  ספקיה  של    מתקנים 

בפרט לנוכח האפשרות של דחיית לוחות זמנים להקמת מתקנים  , וולהתקשר בעסקאות חדשות

כל אחת מהנסיבות האמורות עשויה להשפיע לרעה באופן מהותי על פעילות   .על ידי לקוחותיה

 לעיל.  6ראו סעיף  ,לפרטים נוספים , עסקיה, מצבה הפיננסי ותוצאותיה.חברהה

 פעילות במדינות מתפתחות  )ג(

, החברה פועלת בעיקר במדינות מתפתחות, החשופות למשברים ואשר חלקן  הדוחלמועד    נכון

בשלטון או משטר   וכלכלית. מדינות אלה  מתאפיינות  פוליטית  יציב,  שלעיתים תכופות אינו 

חשופות למשברים פוליטיים אשר עשויים להקטין ואף להפסיק את פעילות החברה במדינות  

לום מלקוחות הפועלים באזורים אלו. בנוסף, גם  אלו ו/או לעכב או למנוע מהחברה קבלת תש

פועלת   בהן  במדינות  לפעול  היכולת  על  לרעה  להשפיע  עלולים  גלובאליים    חברההמשברים 

 ובמדינות בהן בכוונתה לפעול בעתיד, וכתוצאה מכך לפגוע בהיקף הכנסותיה וברווחיותה. 

 חשיפה לשינויים בשערי חליפין  )ד(

דו הינו  של החברה  הפעילות  וההכנסות חלק מלר ארה"ב.  מטבע  התשלומים לספקי החברה 

הכנסות   זאת, מרבית  יחד עם  הרופי או השקל).  במטבע  (בעיקר  במט"ח  נעשים  מלקוחותיה 

להשפיע    ות תנודות משמעותיות בשערי חליפין עשויהחברה צמודות למטבע הדולר ארה"ב, כך ש

   .בתחום הפעילות החברהתוצאותיה העסקיות של על באופן מוגבל 
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 סיכונים ענפיים 30.2

 וולטאיות בעולם -פוטוגידול תעשיית מערכות האטה ב ) א(

מערכות תעשיית ייצור החשמל באמצעות  התפתחות  ניכרת ב  פעילותה של החברה תלויה במידה

בר-פוטו וכן  העולם,  ברחבי  תמיכתן וולטאיות  ובמידת  החברה  פועלת  בהן  במדינות  גולציה 

ברחבי   אנרגיה מתחדשתמעבר לב גורמים ממשלתיים  ידי  על  זו  בקצב אימוץ טכנולוגיה  וכן 

העולמית    לאור  העולם. לשימוש  המגמה  מעבר  והמודעות   מתחדשת  באנרגיההמעודדת 

הנרחב  הגוברת  הציבורית השימוש  בהמשך  הטמונה  לסביבה  הסכנה  באנרגיה    בדבר 

ימשיך   שהתחום  מעריכה  החברה  ומזהמת,  ולהתפתקונבנציונלית  זאת,    ח.להתרחב  לאי עם 

המתקנים   בתעשיית  הצפוי  לגידול  באשר  והתחזיות  ההערכות  וולטאיים  -הפוטוהתממשות 

 עשויה להיות השפעה על תוצאותיה העסקיות של החברה ועל רווחיותה.  

 ביטוח )ב(

.  לעיל)   24(כמפורט בסעיף    לפעילותההנדרש  החברה רכשה פוליסות ביטוח לצורך כיסוי ביטוחי  

לא כל הסיכונים האפשריים מכוסים או ניתנים לכיסוי מלא בפוליסות השונות שנערכו עם זאת,  

ל  ולפיכך תקבולי הביטוח, ככל שיתקבלו, לא בהכרח יכסו את מלוא היקף הנזקים ו/או את כ

ההפסדים האפשריים (הן לעניין נזקים לצדדים שלישיים לרבות לקוחות החברה, והן לעניין  

מסוימים   ביטוחים  קיימים  בנוסף,  התפעולי).  לייעודו  המוצר  התאמת  ו/או  המוצר  טיב 

יצוין,    .שהחברה עשויה להחליט שלא לעורכם כלל מטעמים שונים כגון היעדר כדאיות כלכלית

היקף הביטוח מתקבלת תוך התחשבות, בין היתר, בעלות הביטוח, טיבו  כי ההחלטה על סוג ו

בשוק  כיסוי מתאים  והיכולת להשיג  הרלוונטיות,  דרישות החוק  הכיסוי המוצע,  והיקפו של 

 הביטוח. 

נוספות ותביעות אחרות  בגין אחריות למוצריה  אשר   החברה עשויה להיות חשופה לתביעות 

יכולתה   ועל  על המוניטין שלה  על עסקיה,  על  להתקשר עם  יכולות להשפיע  ולשמור  לקוחות 

, עלולה לפגוע בפעילות  מספק  ביטוחי  כיסויאי הצלחה להשיג  כפועל יוצא,    לקוחות קיימים.

 .החברה, בקצב הצמיחה ויכולת החדירה שלה לשווקים הרלבנטיים

 מזג האוויר ותנאי אקלים  )ג(

הס תנאי  שיתרחשו בהינתן  סכנה  קיימת  החברה,  מערכות  מותקנות  בהם  האופייניים  ביבה 

נזקים   לגרום  עלולים  אשר  וכו'  שיטפונות  סופות,  כגון  קיצוניים,  אקלימיים  אירועים 

החברה    הסכמימרבית  עשויים להפעיל סעיפי "כוח עליון" הנכללים בומשמעותיים למתקנים  

לקוחותיה במקרים  המאפשרים    ,עם  התקשרות  של  סיום  אקלימיים  תנאים  בנוסף,  כאמור. 

לחות מוגברת ורוחות עזות, אשר קיימים במספר מסוים של אזורים בהם מותקנות מערכות 

ולהשפיע לרעה    יעילות פעילותן של המערכות הרובוטיות של החברההחברה, עלולים לפגוע ב

  .על פעילות החברה

 שינויים טכנולוגיים  )ד(

לסיכונים הכרוכים בפיתוח מוצרים ו/או טכנולוגיות חדשות שהצלחת פיתוחם    החברה חשופה

 לעיל.  7.5ף כמפורט בסעיעשויים לפגוע בפעילות החברה,  ו/או שיווקם
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 תחרות  ) ה(

תחרותי,  הדוחלמועד   יתרון  סולאריים  ניקוי  הבתחום    לחברה  מתקנים  של  היבש  הרובוטי 

עולם תשתיתיים,   התחרות    אולם  ולפיכך  רבות  יוזמות  ומושך  מתפתח  המתחדשת  האנרגיה 

הפעילות ועיצבה את מוצריה באופן .  בעתיד  להתגבר  עשויה  בתחום  כי החברה תכננה  יצוין, 

המבטיח שימור ומניעת נזקים לפאנלים הסולאריים של לקוחותיה, ובכך לתת מענה לנטייה 

לשנאת סיכון המאפיינת את לקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים. ככל שנטייה זו לשנאת סיכון  

ות הסיכון, ייתכן כי חלק ממוצרי החברה הנוכחיים של לקוחותיה תוחלף ברגישות למחיר, למר

הלקוחות.   בעיני  שלהם  מהאטרקטיביות  לכך,  יאבדו  עלולה בהתאם  בענף  נרחבת  תחרות 

הכנסותיה מחירי המוצרים והשירותים שהיא מספקת,  להשפיע לרעה על עסקיה של החברה,  

 לעיל.   13ראו סעיף  ,לפרטים נוספים ותזרים המזומנים שלה.

 הגנה על קניין רוחני ) ו(

  , לחברה מספר פטנטים רשומים על שמה, וכן בקשות לאישור פטנטים נוספים הדוחנכון למועד  

ואופן פעולתם  במדינות שונות בסעיף    על המנגנונים של מערכות החברה  .  לעיל)   17(כמפורט 

לטכנולוגיה אותה )  Reverse Engineeringאו ביצוע "הנדוס מחדש" (  יצירת טכנולוגיה חלופית

 .פעילות החברה לפגוע בהיקף יםמציעה החברה, עלול

ולמנכ"ל שלה בקשר עם הגנה   Airtouchלחברת לפרטים בדבר מכתב התראה ששלחה החברה 

 לעיל.   17.3סעיף על זכויות הקניין רוחני של החברה, ראו 

 סייבר ואבטחת מידע  ) ז(

המאיימים מידע  ואבטחת  סייבר  ארגוניות    סיכוני  פנים  ותקשורת  מחשוב  תשתיות  על 

על פעילות חברות המתאפיינות בידע טכנולוגי מכוון.    יםם בשנים האחרונות, ומשפיעמימתעצ

אינטרנט ומחשוב, נתמך,  תחום הפעילות של החברה, בהיותו מושתת על שימוש בטכנולוגיות  

מערכות מידע ממוחשבות. מערכות אלו חשופות לסיכוני סייבר שונים, לרבות ידי  בין היתר, על  

במידע ה לפגיעה  לגרום  עלולות  ולהשבתת מערכות  תקיפות סייבר אשר  במערכות אלה  מצוי 

ו השוטפתבכך  החברה,  בפעילותה  עליה  החברה   ,להקשות  בשרתי  פגיעה  ידי  על  היתר  בין 

על הפעלת המערכות הרובוטיות של החברה ופעילות תחזוקתן ועל פעילות המחקר האחראים  

 . והפיתוח של החברה

נכון    , אשר, באמצעים שונים החברה נערכת אל מול סיכונים אלו, לרבות נגד תקיפות סייבר

אנטי  כוללים,  הדוחלמועד   ביישומי  שימוש  הבאים:  האמצעים  העבודה  בוירוס  -את  תחנות 

), גיבוי מערכות עתי, יישום אמצעי  Firewallוהשרתים של החברה, שימוש ביישומי חומת אש (

ת סיסמאות  , שימוש במדיניו)כגון הגבלת גישה למורשים בלבד(הגנה פיזיים לאבטחת הנתונים  

לצורך התמודדות  למערכות המידע, החתמת עובדים וספקים על הסכמי סודיות, ועוד. בנוסף,  

מערך   לחברה  החברה,  מערכות  להשבתת  לגרום  עשויה  אשר  סייבר  תקיפת  של  במקרה 

של   מקומית  הפעלה  יכולת  ידי  על  היתר,  בין  מהירה,  הרובוטיות להתאוששות   המערכות 

ור משך ההשבתה של מערכותיה לא צפוי להימשך יותר ממספר המותקנות ולכן במקרה כאמ

 ימים.  

כי   הרובוטיותיצוין  המערכות  פעילות  אודות  החברה   המידע  ייחודי הטכנולוגי  הידע  וה  של 

. למיטב ידיעת החברה, אמזון עושה שימוש  ) Amazonחברת אמזון ( ענן של יבשרת ניםמאוחס
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מלבד האמור   שבאחריותה ומניעת מתקפות סייבר.באמצעים המקובלים להגנה על השרתים  

לעיל, כל הפיתוחים של החברה מגובים בשרתים חלופיים (שאינם אמזון) וכמו כן, המידע מוגן 

 .  במסגרת האמצעים המפורטים לעיל 

החברה נוקטת באמצעים האמורים לעיל על מנת למזער חשיפה לסיכוני סייבר שונים,  יובהר כי  

ה של החברה להקטנת החשיפה כאמור, מתקפות סייבר אינן צפויות ואין  סיונותייאולם חרף נ

זה ודאי כי האמצעים שנוקטת החברה למיגור הנזקים האפשריים ממתקפות סייבר יסייעו לה  

תתרחשנה.   ואכן  מוניטין  במידה  על  לרעה  להשפיע  עשויה  סייבר  ממתקפת  החברה  פגיעת 

 החברה, פעילותה ותוצאותיה.  

 ת בהן בכוונת החברה לפעול בעתידרגולציה במדינו ) ח(

למועד   מגבלות    הדוחנכון  חלות  לא  החברה,  ידיעת  בהן ולמיטב  במדינות  מהותיות  ופיקוח 

החברה הדין    פועלת  למכוח  ייחודיות  זאת,  פעילותה.  שהינן  וכן  עם  החברה  מוצרי  שיווק 

במדינות   תשתיתייםהפתרונות הרובוטיים היבשים לניקוי לוחות סולאריים  בתחום  פעילותה  

פוטנציאליות   כפופיםיעד  שינויים    עשויים להיות  במדינות שונות.  ולרגולציה  בעתיד לפיקוח 

עשויים לגרום    ,עמידה של החברה בדרישות כאמור-או אי  ,הרגולטוריות  והתפתחויות בדרישות

ים בכך לגרום לחברה אובדן רווחו  ,באותן מדינות   ן או מכירת  המערכותמגבלות על הפעלת  ל

 7.2לפרטים נוספים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות החברה, ראו סעיף  והוצאות מהותיות.  

 לעיל. 

 ירידת תעריפי החשמל הסולארי ) ט(

בשנים האחרונות, ירדו גם   PVבעקבות מגמת ירידת מחירי ייצור החשמל באמצעות מתקני  

השלכות  עשויות להיות  למגמה זו  התעריפים לייצור האנרגיה הסולארית בצורה משמעותית.  

ם, כגון מוצריה של החברה  על נכונות יצרני החשמל לשלם עבור פיתוחים ושדרוגים טכנולוגיי

להקטין את הביקוש למוצרי החברה. מנגד,   הרווחים מאלצת  באופן אשר עשוי  את  שחיקת 

על מנת לאפשר יעילות    כדוגמת אלה שמציעה החברהות לפתרונות  נלפ יצרני החשמל הסולארי

 לעיל.   6 סעיףם. לפרטים נוספים, ראו המתקנימיטבית 

  במערכות הרובוטיות תיקון ליקוייםבחשיפה לצורך  ) י(

פעילות   באתרי   חברההמאפייני  והטמעתן  מורכבות  תקשורת  מערכות  של  והתקנה  במכירה 

בהלקוחות,   במערכות כרוכים  המתגלים  ליקויים  תיקון  לעיתים  המצריך  ממושך  תהליך 

המסופקות, היערכות מתאימה וביצוע התאמות, כמו גם תקלות או שחיקה מהירה של מערכות  

ללקוחות    החברה. המסופקות  במערכות  מהותי  בהיקף  על  ליקויים  לרעה  להשפיע  עלולים 

   .תוצאות החברה

   תלות בכוח אדם מיומן ומקצועי ) יא(

למועד    חברהכ נכון  ללקוחותיה,    הדוחאשר  שירות  הענקת  כולל  מפעילותה  ניכר  ככלל  חלק 

אישיים בינו לבין לקוחות החברה. יחד  ן  קיימת לחברה תלות בכוח אדם מיומן והקשרים הבי

החברה להערכת  זאת,  להשפיע אין  ,  עם  כדי  בה  יש  אשר  חריגה  או  מהותית  בתלות  מדובר 

מהותית לרעה על פעילותה, וכי במידת הצורך לא צפוי להתעורר קושי לגייס מחליפים לעובדים 

 . אלו בתוך תקופת זמן לא ממושכת
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 גלם בחומרי עולמי מחסור ) יב(

וניים  אלקטר  ורכיבים, קיים מחסור בחומרי גלם  העולמי  הסחורות  הקורונהמשבר    בעקבות

, מתכותמהסוג אשר נדרש לצורך ייצור והרכבה של המערכות הרובוטיות של החברה (ביניהם  

העולמי גורם להתייקרות    המחסור).  נוספים   ומוצרים  סולאריים  פאנלים,  שבבים,  אלומיניום

משמעותית במחירי חומרי הגלם ועלויות מחירי ההובלה, אשר משפיעה על עלות הייצור של 

המוצרים.   של  הגולמית  הרווחיות  בשיעור  ופוגעת  החברה,  שמייצרת  הרובוטיות  המערכות 

עליית   הגלם    מחיריהמשך    עשויים ,  כאמור  החומרים  של  וההובלה  השינוע  עלויותוחומרי 

  תוצאותיה על    מהותית  השפעה  בעלת  ולהיות  החברה  של  הגולמית  הרווחיות  את  חיתלהפ

  של   האספקה  בזמני  לדחייה  לגרום  אף,  הגלם  בחומרי  חמור  מחסור  של   במקרים,  וכן,  הכספיות

 .ללקוחותיה החברה מוצרי

 סיכונים ייחודיים לחברה  30.3

 ללקוח אפשריזק חשיפה לנ ) א(

(כגון  ללוחות  פיזי  נזק  לגרום  עשויה  התשתיתיים  הסולאריים  הלוחות  של  הניקוי  פעולת 

ת יתנבדרך כלל  כוללים  עם לקוחותיה  שריטות, שברים וכיו"ב). הסכמי המכירה של החברה  

מתחייבת לשפות את הלקוח עד לסכום מסוים במקרה שנגרמו לו נזקים שיפוי, לפיה החברה  

מרבית הסכמי  בנוסף,  משימוש במערכות הרובוטיות של החברה.    או הפסדים ברכוש, כתוצאה

התחזוקה כוללים תנית שיפוי בגין נזקים שייגרמו לרכוש הלקוח בעקבות רשלנות של החברה  

את   לסיים  רשאי  הלקוח  יהיה  מסוימים  מקרים  בקרות  וכן  השירותים,  מתן  במסגרת 

ות הסולאריים על ידי מערכות  לנזקים כאמור אשר עשויים להיגרם ללוח ההתקשרות בהסכם.

 החברה עשויה להיות השפעה על מוניטין החברה ועל תוצאותיה העסקיות. 

כוללים   לקוחותיה  עם  החברה  של  הסכמי המכירה  לשיפוי  גם  ככלל,  החברה  של  התחייבות 

חוק מסוימות  הלקוח   בהוראות  גוף, אי עמידה  נזקי  גרימת  (כגון  בקרות אירועים מסוימים 

 כפי שנקבעו בהסכם.  ,קנין רוחני של צד ג') והפרת זכויות

), לרבות  יללע  24עיף  רכשה פוליסות ביטוח לצורך כיסוי ביטוחי לפעילותה (כמפורט בס  החברה

כיסוי במקרה של נזקי רכוש אשר עשויים להיגרם למתקני הלקוח ובגין נזקים אחרים. יחד עם  

החברה,  של  הביטוח  ידי  על  מכוסה  שאינו  אירוע  קרות  של  למקרים  חשופה  החברה  זאת, 

ב שהנזק  במקרה  ידי  ולחילופין  על  שנרכשה  הפוליסה  היקף  על  עולה  הביטוחי  האירוע  גין 

 החברה, לפי העניין.  

 לעיל.  10.2עם לקוחותיה, ראו סעיף  לפרטים נוספים אודות הסכמי המכירה של החברה

 חשיפה לעיכובים במועדי התקנות )ב(

מועדי האספקה וההתקנה של מוצרי החברה בהתאם להסכמי מכירה והתקנה של המערכות  

הרובוטיות, וכפועל יוצא קבלת התמורה מהלקוח, תלויים בעמידת הלקוחות בלוחות הזמנים 

המתקנים  שלהם   הקמת  ובהתאמת -הפוטולסיום  הרובוטים  מופעלים  עליהם  וולטאיים 

תשתית המתקן להתקנת הרובוטים. מאחר שהתקנת הרובוטים הינה השלב האחרון בתהליך  

בהתאמת   או  המתקן  הקמת  של  ההשלמה  במועדי  עיכובים  של  במקרה  המתקן,  הקמת 

תקן הלקוח וכפועל יוצא עשוי  התשתית, עשוי להידחות מועד מסירת המערכות והתקנתן במ
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פרויקט.   אותו  בגין  התמורה  וקבלת  בהכנסה  בהכרה  עיכוב  להיגרם להיות  עשויים  כן,  כמו 

עיכובים באספקה והתקנה של מערכות החברה שמקורם בעיכובים בהליך הייצור ו/או עיכובים 

תוצאות על  להשפיע  עשויים  אשר  לעיל),  (כמפורט  הקורונה  משבר  מהשפעות  יה הנובעים 

 העסקיות של החברה, המוניטין שלה ולהוות הפרות חוזיות של החברה מול לקוחותיה.

 התחזוקה של המערכות הרובוטיות על פני זמן ההתקנה וגידול אפשרי בעלויות  )ג(

במסגרת פעילותה, החברה פועלת לשיפור וייעול של המוצרים והשירותים הניתנים על ידה. 

עלויות כמו גם ב,  מערכות החברההמרכיבים את  השונים  עלויות הרכיבים  ב  בהתאם לכך, גידול

האדםותקשורת  ה של    כוח  השיפור  יכולת  על  העולה  ידה,  על  הניתנים  השירותים  במסגרת 

   תוצאותיה העסקיות של החברה.על להשפיע  החברה לאורך זמן, עשויים

 תלות בשוק ההודי )ד(

נ האחרונות  בשנים  החברה  של  הכנסותיה  ממרבית  בעיקר  וממתן  ובעת  מערכותיה  התקנות 

למתקנים ותחזוקה  תפעול  בהודו.    שירותי  בשוקהממוקמים  בהודו ה  שינויים  אנרגיה 

בו,   הפועלים  הביקוש  ובשחקנים  על  להשפיע  החברה עלולים  תוצאות   למוצרי  על  ובהתאם 

 . החברה

 הליכים משפטיים  ) ה(

כנגד   יםהצהרתי יםלמתן סעד דרישההכוללת  כספית  תביעה , מנהלת החברה הדוחנכון למועד 

ות המיובא  המערכות הרובוטיותווג  יס עניין אופן  ל,  אגד המכס והמע"מ  -בישראל  רשות המסים  

הסעד אותו  . ככל שבית המשפט יחליט לדחות את  על ידי החברה לצורך תשלום מיסים   לישראל

בגין    תר בעתידבתשלומי מכס גבוהים יו  מחויבתתהא    החברה,  במסגרת ההליך  החברה  מבקשת

לפרטים נוספים אודות ההליך המשפטי בעניין   .רווחיותהב  לפגוע  יםעלול, אשר  ייבוא לישראל

 לעיל.   21 סעיף ראוזה, 

 התקשרות בהסכמי מסגרת  ) ו(

ומזכרי הבנות  , לחברה התקשרויות קיימות עם חלק לקוחותיה בהסכמי מסגרת  הדוח  למועד

וולטאיים נוספים של  -להתקנת מערכות החברה ומתן שירותי תפעול ותחזוקה במתקנים פוטו

ם הסכמי  פי  על  ההתקשרויות  מימוש  אי  בכפוף להתקיימות תנאים מסוימים.,  הלקוח בעתיד

ומזכרי  . לפרטים אודות הסכמי המסגרת  בתוצאותיה העסקיות של החברהלפגוע    עשויאלה  

 יל. לע  10.3או סעיף  כאמור, רהבנות 

 יחיד יצרן עם התקשרות ) ז(

לצורך   בהודו  יחיד  יצרן  עם  התקשרה  החברההחברה  עבור  הרובוטיות  המערכות  .  הרכבת 

או בכושר הייצור שלו, לרבות בשל קשיים פיננסים אליהם    יצרןשל ה  ירידה בהיקף פעילותול

להיקלע,  על ע  עשוי  במוניטין  , לרבות  פעילות החברה  שויה להיות השפעה  במקרה של  פגיעה 

 לעיל.  19-ו 14לפרטים ראו סעיפים  .ללקוחות ת המערכותאיחורים במסיר
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 החברה  למערכות) Certifications(  אישורים ) ח(

יצרני הלוחות הסולאריים מעניקים ללקוחותיהם אחריות על הלוחות הסולאריים למשך חיי  

) כי  Certificationsהיצרנים (שנה) ובהתאם, ניקוי הלוחות מצריך אישור של    20-30המתקן (

אחריותם המקורית לא תיפגע. המערכות הרובוטיות של החברה קיבלו מעל תריסר אישורים 

מיצרני לוחות שונים בעולם, המאשרים כי המערכות בטוחות לשימוש על הלוחות ללא חשש  

ברה  נוספים בהם תרצה החהעדר אישורים כאמור מיצרני לוחות סולאריים באזורים  ללנזק.  

בעתיד הקיימים,לפעול  היצרנים  באישורי  לשינויים  או  להיות  עלול  ,  פעילות    עלעה  השפה 

 לעיל.  7.2ראו סעיף  ,לפרטים נוספים  .החברה

   4T-ה מערכת הטמעת ) ט(

למועד   של  הדוחנכון  התוכנה  גרסאות  מסוג    המערכות,  החברה  T4הרובוטיות  הינן   של 

,  תוכנהה ם של גרסאותראשוניות מבחינת היקף השימוש, וייתכן והמוצר יידרש לעבור שדרוגי

על מנת להגיע    ,הקרוביםהרבעונים  במהלך    4T-מוצר ה  שלהחומרה וכמו כן חלק ממערכותיו  

  4Tהפעלת מערכות  לצורך  בנוסף, בהיותו מוצר בשלבי הטמעה ראשוניים,  ליעילות מיטבית.  

למתקני   ה  SATהמיועדות  יצרני  ידי  על  המוצר  של  תאימות  . המובילים  Trackers- נדרשת 

הליכים כאמור עשויה להיות השפעה על קצב הטמעת המוצר באופן נרחב בקרב לקוחות תל

עלויות הכרוכות בהתאמות שתידרש לבצע במערכת    להיווצרהחברה. כמו כן, לחברה עשויות  

לפרטים נוספים אודות    שלה.  ובמוניטיןפגוע בהכנסות החברה  , באופן אשר עשוי לזו בהמשך

 לעיל.  8, ראו סעיף  4Tהמערכת הרובוטית 

 השירות תקופת במהלך תחזוקה בהסכמי התקשרותביטול ל חשיפה ) י(

כולל  עםהחברה  התקשרויות   נסיבות מסוימות  ותלקוחותיה  בהתקיים  ביטול  חלקן  ו,  סעיפי 

בנסיבות שבהן החברה לא הפרה את ההסכם.   ביטול "מחמת נוחות" או ביטול  כוללות גם סעיפי

 בהכנסות מוגבלתמימוש של זכות הביטול כאמור, עשויה להוביל לפגיעה במוניטין וכן לפגיעה 

 לעיל.   10נוספים, ראו סעיף  לפרטים .וברווחיותה החברה

 חדירה לשווקים במדינות נוספות  ) יא(

ולח  בכוונתה,  החברה  מאסטרטגיית  כחלק יעד    רוד להתפתח  במדינות  נוספים  לשווקים 

לשוק חדירה  דורשת    פוטנציאליות.  של ניסיוחדש  בסטנדרטים  עמידה  מוכחת,  טכנולוגיה  ן, 

איכות המקובלים באותה מדינה, שימוש בפרוטוקולי תקשורת מסוימים, מגבלות סייבר ככל  

עלול  דבר אשר  להשפיע על קצב חדירת מוצרי החברה לשוק,    יש באפשרותםשישנן וכו', אשר  

 העסקיות. תוצאותיהצמיחת החברה ולהשפיע לרעה על 

 ישראל  עם רשמיים קשרים אין להן במדינות פעילות ) יב(

במדינות שאינן מקיימות קשרים    החברה מקיימת מגעים ליצירת התקשרויות,  הדוחלמועד  

רשמיים עם מדינת ישראל. היעדר קשרים רשמיים כאמור עשוי להשפיע על המשך ההתקשרות 

, כמו  באותן מדינותקניינה הרוחני  באסור  החברה למנוע שימוש    יכולתעל  החברה ועם לקוחות  

גם על יכולתה של החברה להרחיב את פעילותה ולחדור לשווקים כאמור, אשר עשויים להתאים  

 לפעילות החברה, בין היתר, מבחינת תנאי האקלים השוררים בהן.
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 טבלת גורמי סיכון  30.4

כלכליים, סיכונים  -סיכונים מקרו  -פי טיבם    בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על

פי השפעתם    ענפיים וסיכונים מיוחדים לחברה, אשר דורגו, בהתאם להערכות הנהלת החברה, על

 האפשרית על עסקי החברה:  

השפעה   
 גדולה 

השפעה  
 בינונית

השפעה  
 קטנה 

סיכוני 
 קרו אמ

  X  האטה כלכלית ואי ודאות בשוק העולמי
  X  השפעות התפשטות נגיף הקורונה

 X   פעילות במדינות מתפתחות 
 X   חשיפה לשינויים בשערי חליפין 

סיכונים 
 ענפיים

וולטאיות  -פוטול תעשיית מערכות האטה בגידו
  X  בעולם

  X  ביטוח 

 X   מזג אוויר ותנאי אקלים 
  X  שינויים טכנולוגיים 

   X תחרות 

 X   הגנה על קניין רוחני
  X  מידע  ואבטחתסייבר 

 X   רגולציה 
  X   ירידת תעריפי החשמל הסולארי

במערכות    תיקון ליקוייםבחשיפה לצורך 
 X   הרובוטיות 

 X   תלות בכוח אדם מיומן ומקצועי 
  X  גלם בחומרי עולמי מחסור 

סיכונים 
ייחודיים 

 לחברה 

  X  חשיפה לנזק אפשרי ללקוח  
  X  חשיפה לעיכובים במועדי התקנות 

התחזוקה של ההתקנה וגידול בעלויות 
  X  המערכות הרובוטיות על פני זמן 

   X תלות בשוק ההודי 
 X   הליכים משפטיים 

  X  התקשרות בהסכמי מסגרת 
 X     התקשרות עם יצרן יחיד

 X   אישורים למערכות החברה 
  4T   X-הטמעת מערכת ה

התקשרות   לביטול  תחזוקה חשיפה  בהסכמי 
 X   במהלך תקופת השירות 

  X  חדירה לשווקים במדינות נוספות 
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השפעה    
 גדולה 

השפעה  
 בינונית

השפעה  
 קטנה 

עם  רשמיים  קשרים  אין  להן  במדינות  פעילות 
 X   ישראל 



 

פרק ב -
 דוח דירקטוריון 

על מצב ענייני התאגיד



 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני    להגיש את בזאת  ") מתכבד  החברה("  אקופיה סיינטיפיק בע"מדירקטוריון  

בהתאם לתקנות ניירות ערך הדוח ערוך    ").תקופת הדוח("  2021בדצמבר    31שהסתיימה ביום    לשנההחברה  

 ").  התקנות("  1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל(דוחות 

להלן   שיובאו  בהתאםההסברים  המאוחדים    דוחותיהל   הינם   2021בדצמבר    31  ליוםהחברה    שלהכספיים 

 ").הדוחות הכספיים("

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד   -חלק ראשון  .1

 מבוא 1.1

פרטית בעירבון מוגבל, בהתאם להוראות חוק  כחברה    2013בינואר    7החברה התאגדה בישראל ביום  

בתחום הפיתוח, המכירה, התפעול והתחזוקה של  העוסקת    ,")חוק החברות("  1999-התשנ"ט,  החברות

 . תשתיתייםמערכות רובוטיות מבוססות טכנולוגיית ענן לניקוי לוחות סולאריים 

ש"ח   0.0001מניות רגילות, בנות  22,410,000לציבור   החברהלראשונה הנפיקה  2020בנובמבר  24 ביום

") אחת  כל  נקוב  רגילותערך  ומניות  (סדרה    7,470,000  -"),  אופציה  לעד  ),1כתבי  למימוש   הניתנים 

בנובמבר    23להשלמה ותשקיף מדף מיום    תשקיף  מכוחוצעו לציבור  האשר  מניות רגילות,    7,470,000

בתל  למסחרנרשמו    החבר ה  שלהערך    ניירות  ").התשקיף("  2020 ערך  לניירות  בע״-בבורסה  מ  אביב 

החברה לחברה    הפכה ,השלמת רישום ניירות הערך על פי תשקיף זה בבורסה  בעקבות  ״).הבורסה״(

 . ציבורית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות

 תיאור תמציתי של החברה, סביבתה העסקית ותחום פעילותה 1.2

במישרין   עוסקת,  באמצעות  ובעקיפיןהחברה  טכנולוגיים  פתרונות  של  ותחזוקה  מכירה  בפיתוח,   ,

, החברה  הדוחתשתיתיים. למועד    וולטאיים-במתקנים פוטו   מערכות רובוטיות לניקוי לוחות סולאריים

פעילה במספר מדינות בעולם, כאשר עיקר פעילותה הינו בהודו ובישראל. החברה מספקת ללקוחותיה, 

 שלושהשהינם בעיקר תאגידים בינלאומיים המחזיקים ומפעילים מתקנים פוטו וולטאיים תשתיתיים,  

 . מרחוקמופעלות ונשלטות ה ,ענן טכנולוגייתסוגים של מערכות רובוטיות המבוססות על 

הרובוטיות   פוטוהמערכות  מתקנים  של  ומפעילים  ליזמים  פתרון  -מספקות  תשתיתיים  וולטאיים 

ניקוי  פעולת  רובוטים המבצעים את  באמצעות  יעילות הפקת האנרגיה של המתקן,  טכנולוגי לשיפור 

ביחס   ובטוחה  עדינה  ובצורה  השנה  ימות  כל  לאורך  אחיד,  אוטונומי,  באופן  הסולאריים  הלוחות 

הלוחות  לחלופו של  האנרגיה  תפוקת  ושימור  במשאבים  חסכון  מתאפשר  בכך  הידניות.  הניקוי  ת 

 הסולאריים. 

   .א' לדוח התקופתיפרק  ונוספים אודות פעילות החברה, רא לפרטים

 במהלך תקופת הדוח מהותיים אירועים  1.3

 . התקופתיא' לדוח  לפרק 1.3ראו סעיף בדבר אירועים מהותיים בתקופת הדו"ח ואחריו,  לפרטים
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 המצב הכספי 1.4

בהתאם לדוחות הכספיים  להלן   הדוח על המצב הכספי  העיקריים  יוצגו סעיפי  וההסברים לשינויים 

   :)באלפי דולר( שחלו בהם

  בדצמבר 31 סעיף 
2021 

  בדצמבר 31
 הדירקטוריון  הסברי 2020

שלילי   109,362 95,886 שוטפים  נכסים מתזרים  נובע  הקיטון  עיקר 
 . שוטפת מפעילות

  בלתי נכסים
 2,110 4,033 שוטפים

פיתוח    גידולהעיקר   עלויות  מהיוון  נבע 
 . H4 -בגין מערכת ה לנכס בלתי מוחשי

  111,472 99,919 נכסים"כ סה

  התחייבויות
 שוטפות

הקיטון נובע מכתבי אופציה שהוקצו עיקר   4,222 3,605
 . 2021ושולמו בינואר   2019בשנת  למלווה

  התחייבויות
 469 708 שוטפות  בלתי

של   חדשות  מחכירות  בעיקר  נובע  הגידול 
 רכבים.

 . 2021בשנת עיקר הקיטון נובע מהפסד  106,781 95,606 הון"כ סה

"כ סה
  111,472 99,919 והון  התחייבויות
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 הפעילות וצאות ת 1.5

  :)באלפי דולר( להלן ניתוח תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספיים

 סעיף 
 31שהסתיימה ביום  לשנה

 הסברי הדירקטוריון  בדצמבר 

2021 2020 

 3,032 5,905 הכנסות

מכירת   בפעילות  מגידול  נבע  השינוי  עיקר 
והכנסות של    הרובוטים  פעמיות  ן  מיליו  2.2חד 

ידי    דולר על  פרויקט  העברת  מהסכם  הנובעות 
 .לקוח החברה

 2,246 4,215 עלות ההכנסות

של  בסכום  מלאי  ערך  מירידת  נבע  הגידול  עיקר 
אלפי דולר, וגם מהתקיימות התנאים להכרה  747

לפי   שנמסרו   IFRS 15בהכנסה  רובוטים  בגין 
עלות   קודמות,  בשנים  החברה  מלקוחות  לאחד 

הינו   זו  עסקה  בגין  שהוכרה  אלפי   881ההכנסה 
 דולר. 

הוצאות מחקר  
 5,783 8,574 ופיתוח, נטו 

עיקר הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד 
אלפי   2,002 -נבע מגידול בהוצאות שכר בסך של כ 

מגידול  וכן  העובדים  מצבת  הגדלת  בשל  דולר 
כ בסך של    254  -בהוצאות תשלום מבוסס מניות 

 .אלפי דולר

הוצאות הנהלה 
 3,422 4,702 וכלליות

עיקר הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד 
אלפי    374  -נבע מגידול בהוצאות שכר בסך של כ

יועציםוכן    דולר בהוצאות  רוחני   מגידול    וקניין 
 אלפי דולר. 727 -בסך של כ

הוצאות מכירה  
 702 1,962 ושיווק 

עיקר הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד 
אלפי    628-נובע מהוצאות בגין יועצים בסך של כ

גידול בהוצאות שכר של כ אלפי דולר   240-דולר, 
וכן גידול בהוצאות תשלום מבוסס מניות בסך של  

 .אלפי דולר 386-כ

  9,121 13,548 הפסד תפעולי 

הוצאות 
(הכנסות)  
 מימון, נטו 

)402 ( 9,749 

נבעו בעיקר מהכנסות    2021לשנת  הכנסות המימון  
פ על  וריבית  שער  הפרשי  ואילו  יבגין  קדונות, 

בתקופה המקבילה אשתקד נוצרו הוצאות מימון 
שנבעו בעיקר משערוך אופציות למשקיעים (שאינן  

ולמלווה עמלות  וכן    במזומן)  ריבית,  מהוצאות 
בגין   שניתנו  מניות  לרכישת  ואופציות  עסקה 

 . 2020הלוואה שנטלה החברה בשנת 

סים על  ימ
 ההכנסה  

34 18  

  18,888 13,180 הפסד לשנה 
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 נזילות  1.6

   :)לפי דולרבא( להלן ניתוח תזרימי המזומנים של החברה בהתאם לדוחות הכספיים

 סעיף 
 31 ביום  שהסתיימה לשנה

 הדירקטוריון  הסברי בדצמבר 
2021 2020 

 תזרים
  המזומנים

 שוטפת  פעילותמ
)8,712 ( )10,051 ( 

נבע   מכירת השינוי  בפעילות  מגידול  בעיקר 
מהסכם  הנובעות  הכנסות  וכן  הרובוטים 

החברה לקוח  ידי  על  פרויקט  אשר  ,  העברת 
כ של  בסך  הגולמית  ברווחיות  לגידול    - הביאו 

לעומת    904 דולר  המקבילה   השנהאלפי 
 אשתקד. 

 תזרים
  המזומנים

 השקעה  פעילותמ
)2,679 ( )674 ( 

רכוש   מרכישת  בעיקר  נובע  וכן השינוי  קבוע 
 .H4בגין רובוט  מהיוון עלויות פיתוח

 תזרים
  המזומנים

 מימון  מפעילות
)1,533 ( 105,022 

בעיקר   נבע  מניות מהשינוי  מהנפקת  תמורה 
 83,052בסך    2020בנובמבר    , נטווכתבי אופציה

דולר א'ו  אלפי  בכורה    5בנוסף מהנפקת מניות 
כ  2020ביולי   של  דולר.    19,879-בסכום  אלפי 

נובע   2021בשנת   השלילי  התזרים  עיקר 
על סכום  כתבי אופציה  בגין  מתשלום למלווה 

   אלפי דולר. 1,442של 

 

 מקורות המימון  1.7

לפרטים נוספים    .) לתשקיף  3גיוסי הון (כמפורט בפרק  באמצעות  החברה מממנת את פעילותה בעיקר  

   א' לעיל. פרקב 20בדבר מקורות המימון של החברה, ראו סעיף 

, תשמש את החברה למימוש האסטרטגיה  התשקיףההנפקה לציבור על פי  שהתקבלה במסגרת    התמורה

 . העסקית שלה ולמימון פעילותה העסקית
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 הון חוזר  1.8

מורכב החברה  של  החוזר  יתרות    ההון  מזומנים,  ושווי  מזומנים  יתרות  הכוללים  שוטפים  מנכסים 

  בניכוי התחייבויות שוטפות הכוללות יתרות ספקים וזכאים אחרים.   ,לקוחות וחייבים אחרים ומלאי 

ליום    ,להלן נתונים לגבי ההון החוזר של החברה (עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות)

  באלפי דולר:, 2021בדצמבר  31

 2021בדצמבר  31ליום  

 95,886 נכסים שוטפים 

 3,605 התחייבויות שוטפות

עודף נכסים שוטפים על 

 ההתחייבויות השוטפות
92,281 

 

בין   נעה בממוצע  ימי האשראי לעיקר לקוחותיה של החברה  בהתאם להיקפי    60-ל  30תקופת  ימים, 

הפעילות מול הלקוח ולהערכת החברה את איתנותו הפיננסית. תקופת האשראי הממוצעת שהעניקה 

אלפי דולר  2,193. יתרת הלקוחות הממוצעת עמדה על 2021בשנת  ימים 45עמדה על החברה ללקוחות 

 .  2120בשנת 

ימים. תקופת האשראי   90-ל  30תקופת ימי האשראי מהספקים העיקריים של החברה נעה בממוצע בין  

יתרת הספקים הממוצעת  . 2021בשנת  ימים 63הממוצעת של הספקים העיקריים של החברה עמדה על 

 .  2021בשנת אלפי דולר  498 עמדה על
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   ודרכי ניהולם חשיפה לסיכוני שוק -חלק שני  .2

 האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה  2.1

(לפרטים אודות מר   הכספיםכסמנכ"ל  המכהן  אריה לומלסקי  האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה הינו  

 . )א לפרק ד' להלן26תקנה , ראו לומלסקי

   תיאור סיכוני השוק אליהם חשופה החברה 2.2

מספקת    -  אשראי  סיכון 2.2.1 (לרוב    אשראיהחברה  קצר    במסגרת   יהללקוחות  ימים)  60-30לטווח 

פרויקטים החברה ללקוחותיה מתבצעות ביחס ל מכירות ,ככלל. איתםהשוטפות  יההתקשרויות

החוסן הפיננסי של לקוחות החברה  בהתאם לכך, , מוסדייםממומנים על ידי בנקים וגופים  אשר

ויקט. בשל כך, להערכת הנהלת החברה  , הן ביחס ללקוח והן ביחס לפרנבחן על ידי אותם גופים

   וא נמוך.הסיכון אשראי הלקוחות לו היא חשופה 

  לספקי  התשלומיםחלק מהחברה חשופה לשינויים בשערי חליפין, לאור העובדה ש - חליפין שער 2.2.2

(במט  נעשים  מלקוחותיה  וההכנסות  החברה   החברה   הכנסות  מרבית  ומנגד,  ) שקל  או  רופי"ח 

  באופן להשפיע    ות תנודות משמעותיות בשערי חליפין עשוי  ,כךלפי  "ב.ארה  הדולר  למטבע  צמודות

   .העסקיות של החברה בתחום הפעילות תוצאותיהמוגבל על 

  מדיניות החברה בניהול סיכוני השוק 2.3

לעיל,    -  אשראי  סיכון 2.3.1 וולטאיים  -פוטו  למתקנים  ושירותים  מוצרים   תספקמ  החברהכאמור 

  של   הפיננסי  חוסנם  .) מוסדיים  וגופים(מבנקים    פרויקטלי   במימון  הממומנים  תשתיתיים

התשלומים בגין המוצרים   רעוןילפ  המחויביםנבחן על ידי הגורמים המממנים, והם    הלקוחות

לכךוהשירותים.   בתחום  פרט  בעולם  המובילים  מהשחקנים  הינם  החברה  לקוחות  מרבית   ,

מוצרים ושירותים    בעתיד תחל החברה לספקש  האנרגיה הסולארית ובעלי חוסן פיננסי גבוה. ככל

לשחקנים ברמת סיכון גבוהה יותר, החברה תערוך סקר אשראי לאותם לקוחות פוטנציאליים  

 טרם המכירה ומתן השירותים. 

  המורכבת ועדת גידור,  על הקמתדירקטוריון החברה החליט  ,התשקיףלמועד  נכון - חליפין שער 2.3.2

 2בסעיף  (  חליפין  בשערי  תנודתיות  סיכון  לניהול  מדיניות  קבעתמדירקטורים של החברה ואשר  

  .), בהתאמה"המדיניות"-" והוועדהזה: "

   אמצעי פיקוח למימוש מדיניות 2.4

הפיקוח שלו בקשר עם ניהול סיכונים הקשורים  תפקידו במסגרת  תסייע לדירקטוריון למלא את  הוועדה

הוועדה   חליפין.  בשערי  לתנודות  החברה  ופרמטרים,  תקבע  בחשיפות  כל תנאים  כפופה  תהיה  להם 

או הכולל    ,מהכנסות החברה מתחזוקה  10%המהווה מעל  תחזוקה מהותי (  םהתקשרות עתידית בהסכ

 אישור מראש של הוועדה. בהתאם ליניות, או  דולר) במדינות הקבועות במד  500,000דמי תחזוקה של מעל  

 למועד הדוח, טרם התכנסה הוועדה וטרם נקבעו תנאים ופרמטרים.

  



 
7 

 

 

 היבטי ממשל תאגידי  -חלק שלישי  .3

 תרומות 3.1

בתקופת הדוח החברה לא העניקה תרומות   מדיניות תרומות.  החברה לא אימצה  התשקיף,נכון למועד  

 כלשהן.

 חשבונאית ופיננסית דירקטורים בעלי מומחיות  3.2

) לחוק החברות, כי המספר המזערי של דירקטורים  12(א)(92דירקטוריון החברה קבע, בהתאם לסעיף  

 .  )2( שניים  ואה בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

היתר,   בין  בהתחשב,  נעשתה  הדירקטוריון  של  זו  חברי  קביעה  במספר  פעילותה,  סוג  החברה,  בגודל 

 דירקטוריון הכולל אנשים בעלי ניסיון וכישורים ניהוליים ומקצועיים.  הדירקטוריון ובהרכב ה 

ערן  מר  בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית:    דירקטורים  שניבחברה  , מכהנים  הדוחפרסום  נכון למועד  

ירון  מלר טל  בסיסם    .אלדר-וגב'  על  אשר  כאמור  הדירקטורים  של  וניסיונם  השכלתם  בדבר  לפרטים 

כדי בהם  רואה  תקנה  החברה  ראו  ופיננסית,  חשבונאית  מומחיות  בעלי  לדוח    26רקטורים  ד'  בחלק 

 .התקופתי

 חיצוניים  ודירקטורים דירקטורים בלתי תלויים 3.3

נכון למועד דוח זה החברה לא אימצה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים (כהגדרת מונח 

מכהנים   פרסום הדוחזה בחוק החברות) שיכהנו בדירקטוריון החברה. יחד עם זאת, יצוין, כי נכון למועד  

 (אשר הינם דירקטורים חיצוניים). דירקטורים בלתי תלויים   2 בדירקטוריון החברה

אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינוין של הגב' עדינה אקשטיין והגב'   2021בפברואר    11ם  ביו

- אלדר כדירקטוריות חיצוניות חברה. בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, סווגה הגב' טל ירון  -טל ירון

ם מיידים  אלדר כדירקטורית חיצונית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. לפרטים נוספים ראו דיווחי 

מיום   החברה  אסמכתא:  2021בפברואר    14של  -2021-01  -ו  2021-01-017836,  2021-01-017833  (מס' 

 ., המובאים כאן על דרך ההפניה) 017845

  מבקר פנים 3.4

 רו"ח דורון רוזנבלום (קרסטון ישראל)  שם המבקר:

תאריך תחילת  

 הכהונה: 

 2021במרץ  22

עמידה בהוראות  

 : הדין

המבקר למיטב   הפנימי,  המבקר  ידי  על  לה  שנמסר  וכפי  החברה  ידיעת 

סעיפים   בהוראות  עומד  ו  146הפנימי  ובהוראות    147-(ב)  החברות  לחוק 

חוק הביקורת ("  1992-לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב  8-(א) ו3בסעיפים  

 .")הפנימית

החזקה בניירות ערך  

של התאגיד וקשרים 

עסקיים / מהותיים  

 עם התאגיד: 

המבקר למ הפנימי,  המבקר  ידי  על  לה  שנמסר  וכפי  החברה  ידיעת  יטב 

הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או גוף קשור של החברה, ואינו  

מקיים קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה  

 .כהגדרת מונחים אלו בתוספת הרביעית לתקנות
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מינוי המבקר  

 הפנימי: 

ועדת 2021במרץ    22ביום   להמלצת  בהתאם  החברה  דירקטוריון  אישר   ,

הביקורת של החברה, את מינויו של רו"ח דורון רוזנבלום כמבקר הפנים של  

הנימוקים לאישור המינוי היו בעיקר הניסיון שהמבקר הפנימי צבר   .החברה

עליו   המוטלים  התפקידים  בביצוע  לו  שיסיעו  הפנימית  הביקורת  בתחום 

בחינה מעמיקה של השכלתו, כישוריו, ניסיונו ובהתחשב, בין  בהתאם לדין, 

 היתר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילותה ומורכבותה.

הממונה הארגוני על 

 המבקר הפנימי: 

המבקר    בהתאם על  הארגוני  הממונה  החברה,  של  ההתאגדות  לתקנון 

 הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון. 

 תוכנית הביקורת:

לשנת    הביקורתתכנית    אושרה  2022במרץ    16ביום    הפנימי  המבקר  של 

ולסקר הסיכונים שנערך על ידי מבקר   שנתית-כנית הרבובהתאם לת  2022

  .הביקורתתוכנית הביקורת תעודכן בהתאם להחלטות ועדת  הפנים.

התייחסות לתאגידים  

 מוחזקים:

הביקורת   ותוכנית  הסיכונים  של    יתייחסוסקר  מוחזקים  לתאגידים  גם 

 החברה. 

 ). ם(בעיקר לצרכי עריכת סקר סיכוני 2021שעות במהלך שנת  300 -כ היקף העסקה:

 תקנים מקצועיים:
כקבוע   המקובלים,  המקצועיים  התקנים  פי  על  נערכת  הביקורת  תכנית 

 .(ב) לחוק הביקורת הפנימית4בסעיף 

 : גישה למידע

בסעיף   כאמור  החברה,  למסמכי  ומלאה  חופשית  גישה  הפנימי    9למבקר 

התאגיד,  של  המידע  למערכות  גישה  זה  ובכלל  הפנימית,  הביקורת  לחוק 

 .לרבות נתונים כספיים 

דין וחשבון של מבקר  

 הפנים:

ביקורת    לחבריהוגש    2022במרץ    16  ום  בי דוח  הביקורת  פנים  ועדת 

 והתקיים דיון בנוגע לממצאים. משאבי אנוש ושכר, בנושאים 

 תגמול:

בפועל    וידי-שקעו עליוחושב על פי שעות העבודה שי  מימבקר הפניהתגמול  

ע שסוכם  לשעה  לתעריף  הביקורת    ימובהתאם  ועדת  להערכת  מראש. 

ודירקטוריון החברה, תגמול מבקרת הפנים סביר ואין בו כדי להשפיע על  

 המקצועי של המבקר הפנימי.  והפעלת שיקול דעת

 

 תגמול  מדיניות 3.5

'  בימצה החברה מדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה אשר צורפה כנספח  א  2020נובמבר  בחודש  

התגמול נכנסה לתוקפה במועד רישום ניירות הערך של החברה  "). מדיניות  מדיניות התגמול("לתשקיף  

מדיניות    ,2013-שע"ג, התבהתאם לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול).  למסחר

 .כאמורלמסחר  שנים לאחר השלמת הרישום 5בתוקפה במשך תקופה של התגמול תעמוד 

 פרטים בדבר רואה החשבון המבקר  3.6

הינו החברה  של  המבקר  החשבון  וקסלמן   PwC Israel  רואה  חשבוקסלמן  רואי  החשבון  ("  ן ,  רואה 

 .")המבקר

בהתאם במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר,  שכר טרחת רואה החשבון המבקר נקבע  

לאופי העבודה, לניסיון העבר ותנאי השוק. הגורם המאשר את שכרו של רואה החשבון    ,העבודהלהיקף  

   המבקר הינו דירקטוריון החברה. 
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 : 2021-2020ים לשנ ,להלן פירוט שכר טרחה ושעות עבודתו של רואה החשבון המבקר

 ש"ח) לפי אשכר טרחה (ב 

2021 2020 

ביקורת  שירותי 
הקשורים   ושירותים 

 לביקורת ושירותי מס 

424 378 

 

 גילוי בדבר מורשה חתימה בתאגיד  3.7

 ורשי חתימה עצמאיים.  מ, לחברה אין דוחלמועד ה
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  -חלק רביעי  .4

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  4.1

בדצמבר    31המאוחדים ליום  לדוחות הכספיים    3ביאור  לפרטים בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים ראו  

2021. 

 המאזןלאחר תאריך  אירועים 4.2

ראו   המאזן,  תאריך  לאחר  אירועים  בדבר  ליום    לדוחות  24ביאור  לפרטים  המאוחדים    31הכספיים 

 .2021בדצמבר 

 

 

 

 

 

 ______________   ______________ 

 ערן מלר, 

 הדירקטוריון  יו"ר

   ,ז'אן סממה 

 מנכ"ל  

 

 

 

 
 

2022במרץ  30: תאריך  



פרק ג -
דוחות כספיים לשנה 

שנסתיימה  ביום 31.12.2021



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ "בע אקופיה סיינטיפיק
 

 2021דוח שנתי 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ "בעאקופיה סיינטיפיק 
 2021דוח שנתי 

 
 
 
 

 נייניםעה ןכות
 

 
 עמוד 

 2 דוח רואה החשבון המבקר 

  : (אלפי דולר) ארה"בדולר של אלפי ב –  המאוחדיםדוחות הכספיים ה

 3 על המצב הכספי מאוחדים דוחות 

 4 הכולל ההפסדעל מאוחדים  דוחות

 5  הוןב השינויים עלמאוחדים  דוחות

 6-7 ל תזרימי המזומניםע מאוחדים ותחוד

 8-39  המאוחדים לדוחות הכספיים םירואיב
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 דוח רואה החשבון המבקר 

 לבעלי המניות של

 בע"מ אקופיה סיינטיפיק 
 
 

בדצמבר   31החברה) לימים    - ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של אקופיה סיינטיפיק בע"מ (להלן  
ואת הדוחות המאוחדים על ההפסד הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנתיים בתקופה   2020-ו 2021

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא  2021בדצמבר    31שהסתיימה ביום  
 לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 
יקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של  ערכנו את ב

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה  -. על1973-רואה חשבון), התשל"ג
לת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים  של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כול

ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו  
על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו  

 ס  נאות לחוות דעתנו. מספקת בסי
 

לדעתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה  
ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים   2020-ו  2021בדצמבר    31והחברות המאוחדות שלה לימים  

)  IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (2021בדצמבר   31לכל אחת מהשנתיים בתקופה שהסתיימה ביום  שלהן  
 .2010-והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע 
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק 
 על המצב הכספי  מאוחדים דוחות

 בדצמבר 31  
 2020 2021 ביאור  
 אלפי דולר של ארה"ב   

       נכסים 
       נכסים שוטפים: 

 99,744 86,765 5 מזומנים ושווי מזומנים 
 486 891 א' 6  פקדונות מוגבלים בשימוש 

 2,684 1,701 א'6 לקוחות
 1,943 3,124 ב'6 חייבים אחרים

 4,505 3,405 7 מלאי
  95,886 109,362 

    : שוטפים שאינם נכסים 
 1,114 1,463 8 רכוש קבוע

 - 1,681 10 נכסים בלתי מוחשיים
 459 131 9א', 6 פקדונות מוגבלים בשימוש 

 537 758 א'9 נכסי זכות שימוש
  4,033 2,110 

 111,472 99,919  סך נכסים  

    התחייבויות והון 
     : התחייבויות שוטפות

 334 166 א'12 ספקים ונותני שירותים
 1,316 1,955 ב'12 זכאים אחרים 

 913 687  התחייבויות בגין חוזים עם לקוחות 
 217 302 ב'9 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 

 1,442 - 22 כתבי אופציה שהוקצו למלווה
  3,605 4,222 

    התחייבויות שאינן שוטפות:
 320 440 ב'9 התחייבויות בגין חכירה

 149 268  מעביד, נטו -התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
  708 469 

 4,691 4,313  סך התחייבויות 
    

   13 התקשרויות והתחייבויות תלויות 
    

   14 :הון
    הון המיוחס לבעלים של החברה: 

 3 3  רגילות מניות
 145,331 145,598  על מניות וכתבי אופציה פרמיה 

 )38,553( )49,995(  יתרת הפסד
 106,781 95,606  הון  הסך  

 111,472 99,919  סך התחייבויות והון  
 
 
 
 

     
 יו"ר דירקטוריון 

 ערן מלר 
 מנכ"ל  

 ז'אן סממה
 סמנכ"ל כספים  

 אריה לומלסקי 
 

 . 2022 במרץ, 30 :החברה דירקטוריון י"ע הכספיים הדוחות אישור תאריך
 

 . אלהמאוחדים פיים  ות כס חוהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מד םהביאורי
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק 
 ההפסד הכולל על מאוחדים דוחות

 
 

  
 שנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31יום ב
 2020 2021 ביאור  
 דולר של ארה"ב  אלפי  

 
 3,032 5,905 15 הכנסות 

 2,246 4,215 16 ההכנסות עלות
 786 1,690  רווח גולמי

 5,783 8,574 17 הוצאות מחקר ופיתוח 
 702 1,962 18 הוצאות מכירה ושיווק 

 3,422 4,702 19 הוצאות הנהלה וכלליות 
 9,121 13,548  מפעולותהפסד 

 972 197 20 הוצאות מימון 
 10,146 - 20 הוצאות מימון בגין שערוך אופציות 

 )1,369( )599( 20 הכנסות מימון
 9,749 )402(  נטו , מימון הוצאות (הכנסות)

 18,870 13,146  ההכנסה  על  מסים  לפניהפסד 
 18 34 11   כנסההה על מסים

 18,888 13,180  לשנה  כולל והפסד הפסד   סך
 

   21 ): דולר(ב  רגילה  למניה הפסד
 0.51 0.13  ומדולל בסיסי 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . אלה מאוחדים  פייםות כס חדוהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביאוריםה
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   בע"מ  אקופיה סיינטיפיק 
 הון השינויים ב על מאוחדים ותחדו

 
 

 דולרמאלף  ךהנמו* מייצג סכום 
 

 . אלה מאוחדים  פייםות כס חדוהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביאוריםה
 

 
  הון מניות
 רגילות

מניות  הון 
ללא זכויות 

 הצבעה 
הון מניות  
 בכורה א 

הון מניות  
בכורה  

 1א 

הון מניות  
בכורה  

 2א 

הון מניות  
בכורה  

 3א 
הון מניות  

 4בכורה א 
הון מניות  

 5בכורה א 

על   פרמיה
מניות  
וכתבי 
 אופציה

 יתרת
 ההוןסך   הפסד 

 
            

 7,446 )20,735( 28,180 - - - * * * * 1 2020 בינואר 1יתרה ליום 
            : 2020במהלך שנת תנועה 

 )18,888( )18,888(          הפסד כולל לשנה   
 4,498  4,498   *      , נטו 3הנפקת מניות בכורה א   
 60  60        * מימוש אופציות   
 19,879  19,878 1       (*) , נטו 5הנפקת מניות בכורה א   
 9,850  9,850  *         4מימוש כתבי אופציה א   
 82,866  82,865 )1( (*) (*) (*) (*) (*) (*) 2 הנפקת מניות וכתבי אופציה, נטו    
 1,070 1,070          תשלום מבוסס מניות     

 106,781 )38,553( 145,331 - - - - - - - 3 2020בדצמבר  31יתרה ליום 
            : 2021 שנת במהלך  תנועה

 )13,180( )13,180(          כולל לשנה הפסד   
 267  267        * מימוש אופציות   
 1,738 1,738          תשלום מבוסס מניות     

 95,606 )49,995( 145,598 - - - - - - - 3 2021בדצמבר  31יתרה ליום 
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 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק 
 על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות

 
 
 

 שנה שהסתיימה   
 בדצמבר 31יום ב

 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

      :תות שוטפיופעילולתזרימי מזומנים 
 )10,048( )8,708( ') א נספח (ראה לות יפעל ששימשו מזומנים נטו

 )3( )4( מסי הכנסה ששולמו
 )10,051( )8,712( מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

   ת השקעה: יופעילומתזרימי מזומנים 
 )311( )1,028( רכישת רכוש קבוע

 62 159 שהתקבלה ריבית 
 - )1,681( עלויות פיתוח שהוונו 

 )425( )129( שינוי בפקדונות מוגבלים בשימוש
 )674( )2,679( שימשו לפעילות השקעה שמזומנים נטו 

   : מימוןפעילות מתזרימי מזומנים 
 83,052 - תמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה, נטו

 2,483 - , נטו3תמורה מהנפקת מניות בכורה א
 592 - 4תמורה מממימוש כתבי אופציה א
 19,879 - , נטו5תמורה מהנפקת מניות בכורה א

 60 267 מימוש כתבי אופציות למניות 
 - )1,442( כתבי האופציה תשלום למלווה בגין

 5,865 - ומשקיעים  למלווה אופציה  כתבי והקצאת  הלוואה בגין תמורה
 )5,908( - פרעון הלוואה 

 )765( )61( ריבית ששולמה 
 )236( )297( תשלומי קרן בגין חכירות

 105,022 )1,533( מימוןפעילות מ שנבעומזומנים נטו 

 94,297 )12,924( במזומנים ושווי מזומנים  )קיטוןגידול (
 3,496 99,744 ה שנה  לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 1,951 (55) מזומנים ושווי מזומנים בגין שער מהפרשי(הפסדים)  רווחים

 99,744 86,765 ה שנה  לגמריתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

7 

 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק 
 (המשך) על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות

 
 

 
 שנה שהסתיימה   

 בדצמבר 31ביום 
 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

   
   :לותושימשו לפעש נטו מזומנים )א (

 )18,888( )13,180( השנלכולל הפסד 
   התאמות בגין:  

 547 506 פחת והפחתות 
 1,070 1,738 תשלום מבוסס מניות 

 1,346 - למלווהשינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה שהוקצו 
 8,800 - שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה שהוקצו למשקיעים

 919 102 , נטו הוצאות מימון
 - 747 הפסדים מירידת ערך מלאי

 3 4 מסי הכנסה ששולמו
 )62( )159( ריבית שהתקבלה 

  מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי  )רווחיםהפסדים (
 )1,951( 55 מזומנים
 77 119 מעביד, נטו -בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד גידול

 3,112 10,749 
   תפעוליים:שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות 

 )2,835( 734 במלאי ) גידולקיטון (
 1,691 )1,181( בחייבים ויתרות חובה  )גידולקיטון (
 )1,039( 983 בלקוחות )גידולקיטון (

 - 465 לעלות ההכנסות  מערכות רובוטיות בחכירה שנזקפו
 )927( 327 בספקים ונותני שירותים )קיטוןגידול (

 731 )226( בגין חוזים עם לקוחותגידול (קיטון) בהתחייבויות 
 470 258 בזכאים אחרים גידול 

 1,360 )1,909( 
 )10,048( )8,708( שוטפת  תמזומנים נטו ששימשו לפעילו

   
פעילויות מימון והשקעה שאינן כרוכות בתזרימי   )ב(

   :מזומנים
 455 461 נכס חכירה כנגד התחייבות בגין חכירה      
 2,478 - וכתבי אופציה 3המרה של הלוואה למניות בכורה א      

המרה של כתבי אופציה שהוקצו למשקיעים למניות                                      
 9,263 - 4בכורה א

 187 - עלויות הנפקה שטרם שולמו נכון לתאריך המאזן
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . אלה מאוחדים  פייםות כס חדוהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביאוריםה



 בע"מ  סיינטיפיקאקופיה 
 (המשך)  מאוחדים לדוחות כספייםביאורים 
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 : כללי - 1ביאור 
 

 ופעילות התאגדות .א 
 

הינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר  ) "החברה" –(להלן  בע"מ אקופיה סיינטיפיק
בתל ערך  לניירות  הנפיקה    ,2020בנובמבר    24ביום    "הבורסה").  -(להלן  אביב  -בבורסה 

לציבור   מניותיה  את  בתל  החברה  לני"ע  החברה    –(להלן    אביבבבורסה  מניות  "הנפקת 
 . 'ב14לציבור"), ראה ביאור 

 
מכירה,  הפיתוח,  ה) פועלות בתחום  "הקבוצה"  -שלה (להלן ביחד  תנוהב  ותוהחבר  החברה
ענן לניקוי    מערכותתחזוקה של  וה  התפעול   סולאריים   לוחותרובוטיות מבוססות טכנולוגיית 

 .תשתיתיים
 

כתובת משרדה הרשום של    והינה תושבת בה.   2013ינואר  החברה התאגדה בישראל בחודש  
   , תל אביב, ישראל. 4החברה הינה הברזל 

 
(להלן    Ecoppia Scientific LLP  - 100%המוחזקות בשיעור של    לחברה שתי חברות בנות 

ואברמור    2016אוגוסט  חודש  שהינה שותפות מוגבלת אשר התאגדה בהודו בהחברה הבת)    –
פרטית   חברה  שהינה  ס.א.  התאגדה  יונייטד  אוקטובר  אשר  הבתולה   2014בחודש  באיי 

 . )BVIהבריטיים (
 

 הקורונה  נגיף משבר .ב
 

, התפרץ נגיף ה"קורונה", תחילה בסין, ובהמשך ברחבי העולם.  2019במהלך חודש דצמבר  
ודאות בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי בעקבות השבתת  -התפרצות נגיף ה"קורונה" גרמה לאי

הבינלאומית. כחלק  ו  ארצית  הפניםעסקים רבים, האטה בייצור ועיכוב במשלוחים ובתחבורה  
ילו מגבלות שונות על האוכלוסייה, טרונה, מדינות רבות בעולם המההתמודדות עם משבר הקו

ובכלל זה מגבלות תנועה והתקהלות, תוך צמצום היציאה למרחב הציבורי, הגבלות נוכחות כוח  
כאשר   במשק,  שונים  ענפים  על  ישירה  השפעה  אלה  למגבלות  וכו'.  עבודה  במקומות  אדם 

 פעילות מספר ענפים אף נעצרה באופן מוחלט.  
 

השנים   במהלך  התפרצו  ישראל  הקורונה,    חמישה   2021-ו  2020במדינת  נגיף  של  "גלים" 
בעקבותיהם ננקטו על ידי המדינה צעדים מסוגים שונים אשר כללו הטלת סגרים, הגבלות על  
הנרחב   החיסונים  מבצע  זאת,  עם  מסחר.  מקומות  פתיחת  על  והגבלות  והתקהלות  תנועה 

בישראל הביא להסרה   ענפי  שנערך  ברוב  כיום,  עיקר המגבלות.  ובאופן חלקי של  בהדרגה 
 .המשק בישראל מתקיימת פעילות עסקית, בכפוף למגבלות מסוימות

עם זאת, במדינות אחרות בעולם משבר נגיף הקורונה עדיין נמשך. בחלק ממדינות העולם 
בהן הושגה של ובמדינות מסוימות  בימים אלה,  יטה  מגפת הקורונה ממשיכה להתפשט אף 

מסוימות   ומגבלות  ההתקהלות  מגבלות  הוסרו  טרם  הקורונה  מגפת  התפשטות  על  מסוימת 
 שהוטלו על ענפי המסחר והתיירות.

 
פוטנציאל הנזק של התפשטות נגיף ה"קורונה" לכלכלה, תלוי במידת המהירות והיכולת למגר 

ות בעולם פועלות , נראה כי מדינות רבהדוחנכון למועד  ש  כךבעולם כולו,    נגיף את התפשטות ה 
ליישום הקלות מסוימות במטרה להניע בהדרגה את הפעילות הכלכלית. אולם, בשלב זה, לא  
ניתן להעריך את משך המשבר ועוצמתו ואת מלוא השלכותיו על פעילות החברה ותוצאותיה, 

שונות בעולם ואת מידת השפעתן על ההתאוששות    במדינות כמו גם את קצב יישום ההקלות  
 כלכלי בנסיבות הנוכחיות.  מהמשבר ה

 
 השלכותיו של משבר הקורונה השפיעו על פעילות החברה כמפורט להלן:

 
 החברה  מערכות התקנת )1

  
השפעות התפשטות נגיף הקורונה והמגבלות שהוטלו הביאו לדחייה בהשלמת ההקמה 
של מתקנים פוטו וולטאיים במדינות רבות בעולם ובהודו, אשר הינה השוק המרכזי של  
החברה, בפרט, דבר אשר השפיע על יכולתה של החברה לבצע את התקנת המערכות  
הרובוטיות באתרי הלקוחות כמתוכנן. בהתאם לכך, חלק מלקוחות החברה פנו לחברה  
חדשות   בהתקשרויות  עיכובים  חלו  כן,  כמו  המערכות.  התקנת  בביצוע  דחייה  בבקשת 

ולקוחו החברה  לקוחות  באתרי  החברה  מערכות  לעיכובים  להתקנת  מעבר  חדשים  ת 
 שהחברה צפתה. 



 בע"מ  סיינטיפיקאקופיה 
 (המשך)  מאוחדים לדוחות כספייםביאורים 
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 : )המשך(  כללי – 1ביאור 
 

 הזמנות  וצבר החברה הכנסות )2
 

(בשל היעדר אפשרות    החברה  שלחדשות    התקשרויותב  עיכוביםהמשבר, חלו    בעקבות 
להיפגש עם לקוחות ומיקוד הלקוחות בפתרון משברים פנימיים בעקבות משבר הקורונה),  

 . עיכוב במימוש התקשרויות עם לקוחות מכוח הסכמי מסגרת ומזכרי הבנות
 

 החברה  מערכות ייצור )3
 

בחודש  החברה האטה את פעילות הייצור של מערכות החברה לאחר שחזרה לייצור סדיר  
לנוכח ההאטה הכללית בקצב הקמת פרויקטים סולאריים בהודו ובשווקים בהם    2020מאי  

 היא פעילה. 
 
 מחסור עולמי בחומרי גלם ורכיבים אלקטרוניים ועליית מחירי ההובלה )4

 
העולמיים   מתכות,    2021שנת  בהביקושים  ביניהם:  אלקטרוניים,  ורכיבים  גלם  לחומרי 
שבבים,   של  אלומיניום,  ההיצע  על  ניכר  באופן  עלו  נוספים,  ומוצרים  סולאריים  פאנלים 

חומרים אלו ולכן ישנו מחסור עולמי אשר משפיע, בין היתר, על פעילות החברה באופן  
 הבא: 

 
(אשר נתמך על ידי   E4  -עליית מחירי המתכות והשילוחים, מייקרות את הפתרון הרובוטי ה . א

ייעודיות) עבור לקוחות החברה. כתוצאה מהעלייה הנ"ל, החברה התקשתה,   ברזל  מסילות 
, לבצע מכירות של המוצר. החברה מעריכה כי הזינוק החד בעליות המוצר 2021במהלך שנת 

לחץ המחירים בענף הסולארי ייקשו על החברה לשווק את המוצר    עבור הלקוחות והמשך מגמת 
וכמו ייצור המערכת  את  בחינה של  -בעתיד. לאור האמור לעיל, החברה הפסיקה  ביצעה  כן, 

כן, החברה מבצעת פעולות נוספות, המפורטות  -ירידת ערך למלאי המערכות שברשותה. כמו
רשותה ולאתר שווקים נוספים בהם  מטה, על מנת לאתר לקוחות פוטנציאליים למערכות שב

 יהיה למוצר ביקוש.
 

מחסור בחומרי גלם ורכיבים, מהווה סיכון להמשכיות הייצור של מוצרי החברה ויכולתה לעמוד  . ב
, על כן החברה החלה, במהלך הרבעון  2023  -ו  2022בביקושים של הזמנות צפויות לשנים  

פים של רכיבים אשר זמינותם נמוכה  השלישי ותמשיך גם ברבעון הרביעי, לרכוש מלאים עוד
 וזמני האספקה שלהם התארכו משמעותית.  

 
אלפי   3,405, מלאי חומרי הגלם והתוצרת הגמורה כולל סך של  2021  בדצמבר  31ליום  

דולר בגין מלאי המוצג לפי שווי המימוש נטו. סכום ירידת הערך שהוכרה כהוצאה במסגרת  
הינו   2021 בדצמבר 31הכולל שהסתיימו ביום  סעיף עלות ההכנסות בדוחות על ההפסד 

 אלפי דולר. 747
 
עם    נוכח לעיל,  ניהול    פרוץהאמור  תהליכי  ביצעה  החברה  העולם,  ברחבי  הקורונה  משבר 

סיכונים נרחבים ופעלה באופן רוחבי, בכל רבדי פעילותה, על מנת להתמודד עם סוגיות ו/או 
של   השפעותיו  את  לצמצם  במטרה  האפשריות.  והשלכותיה  זו  לתקופה  הנוגעים  אירועים 

 , מבצעת החברה, בין היתר, את הפעולות שלהלן: המשבר
 
 תחזוקה  עבודות ביצוע )1

בישראל  ו  בהודופעילות התחזוקה של החברה למערכותיה המותקנות באתרי הלקוחות  
 .  המשבר  פרוץ מתחילת כסדרה נמשכה זו פעילותהוגדרה כחיונית ועל כן, 

 
 עסקי פיתוח )2

הזדמנויות   לבחון   ממשיכההחברה   לקדם  במטרה  ופועלת  עסקי  לפיתוח  הזדמנויות 
מאמינה כי בעקבות המשבר יתהוו לה    החברהעסקיות בשוק הישראלי ובשוק הבינלאומי.  

לאור   נוספות  עסקיות  שונים ב  הגידול  המשךהזדמנויות  וגופים  מדינות  של  השקעות 
סקטור האנרגיה  באנרגיות מתחדשות ולאור הירידה במחירי הנפט והפגיעה בחברות ב

  מתקניהמסורתית ומעבר משקיעים אל עבר תחום האנרגיה המתחדשת בכלל ואל תחום 
 בפרט.    PV-ה
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 : )המשך(  כללי – 1ביאור 
 

 ההון בשוק איכותיים  גיוסים באמצעות החברה  של הפיננסי המבנה חיזוק )3
  הפיננסי  חוסנה  את  מחזקים  ההון  בשוק   החברה   שביצעה  האחרונים  הגיוס  סבבי

 . שלה העסקית האסטרטגיה  את  לקדם לה ומאפשרים
 

מעריכה כי פעילותה לא צפויה   החברה , ובטווח הנראה לעין,  החתימה על הדוחותנכון למועד  
מבחינת   הןו ללקוחות ושירותיה מוצריהלהיפגע באופן מהותי, הן מבחינת יכולת האספקה של 

השוטפים.    את  ולספקהיכולת לממש הזמנות   והתחזוקה    בסיס  נוכח,  זאת שירותי התפעול 
 ועם   קיימים  לקוחות  עם  העתידיות  ההתקשרויות  ופוטנציאל  החברה  של  הקיים  הלקוחות

  המשך  לאור  היתר  בין,  נוספים  בשווקים  וכן  החברה  פועלת  בהם  בשווקים  פוטנציאליים  לקוחות
 , חרף השפעות משבר הקורונה.  PV- ה מתקני תעשיית של וההתפתחות הצמיחה

 
גרום לעיכובים נוספים בהקמה של מערכות  תעל אף האמור, קיים חשש כי הימשכות המשבר  

סולאריות, בייצור ואספקה של ציוד וחומרי גלם, קושי באיתור מקורות מימון, עליה בהוצאות  
, אשר עשויים להשפיע זהב  א פעילות החברה וכיוצהמימון, ירידה בכמות העובדים, מגבלות על  

או  החברה  פעילותעל   הנגיף  התפשטות  להמשך  באשר  הוודאות  חוסר  נוכח  לכך,  פרט   .
יכולה להעריך האם  אינה  בעקבותיו, החברה  והמשך המשבר הכלכלי  התפרצות מחודשת, 

של   בהתקנות  נוספים  עיכובים  באתר  מערכותייתכנו    רותיה שי  ומתן  ותיהלקוח  י החברה 
כאמור השפעה    לעיכובים.  לעיל  המתוארים  האירועים  מבין  איזה  מהתקיימות  כתוצאה  ללקוחות

מהותית על תוצאותיה הכספיות של החברה, בפרט בטווח הקצר, שכן מחד ממשיכה החברה 
משמעותיות   פעולות  מבצעת  אינה  שהיא  כך  הקרובות,  בשנים  הצפויה  לצמיחה  להיערך 

ה ומאידך  עלויות,  הקמת  להקטנת  דחיית  מגמת  שתמשך  ככל  נפגע  שלה  ההכנסות  יקף 
 הפרויקטים של לקוחותיה וכתוצאה מכך התקנת מערכות החברה אצלם.    

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית: - 2ביאור 

 
 בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים  .א 

 
לימים     ולכל אחת  2020בדצמבר    31  -ו  2021בדצמבר    31הדוחות הכספיים של הקבוצה 

תאריכים באותם  שהסתיימו  הבינלאומיים  מהשנים  הכספי  הדיווח  לתקני  מצייתים   ,
)International Financial Reporting Standards  שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו (

לתקינה   הבינלאומי  המוסד  ידי  (על   International Accounting Standardבחשבונאות 
Board  להלן) ה  -)  ערך    ) IFRS-תקני  ניירות  לפי תקנות  הנדרש  הנוסף  הגילוי  את  וכוללים 

 . 2010-(דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
 

 בהקשר להצגת דוחות כספיים אלה, ייצוין כדלקמן: 
 

באו )1 יושמו  להלן,  המתוארים  החשבונאית,  המדיניות  השנים עיקרי  לכל  ביחס  עקבי  פן 
 המוצגות, אלא אם צוין אחרת. 

 
 . דוחות כספיים אלה נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית )2

 
ה )3 לתקני  בהתאם  כספיים  דוחות  חשבונאיים  IFRS-עריכת  באומדנים  שימוש  דורשת   ,

בתהליך מסוימים מהותיים. כמו כן, היא מחייבת את הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת  
יתן גילוי לתחומים בהם מעורבת  נ  3  יישום מדיניותה החשבונאית של הקבוצה. בביאור

מידה רבה של שיקול דעת או מורכבות, או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה 
מהותית על הדוחות הכספיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים  

 הקבוצה.   וההנחות ששימשו את הנהלת 
 

 חודשים.  12תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה  )4
 

בדוחות כספיים מאוחדים אלה יישמה החברה את ההקלות הייעודיות לחברות שמניותיהן  )5
טק  נכללות ת"א  נתונים -במדד  כוללים  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  ובהתאם  עילית 

במסגרת "המסלול המהיר הייחודי" לצירוף מניות   לתקופה של שנתיים חלף שלוש שנים.
- עילית, התווספו מניות החברה למדד ת"א טק-טכנולוגיה וביומד חדשות למדד ת"א טק

 . 2021בפברואר  4-עילית בתום המסחר ב
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 : )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 כספיים מאוחדים  דוחות .ב
 

 ת בנותחברו
 

. החברה שולטת בישות כאשר לחברה קיים הנשלטות על ידי החברהבנות הן ישויות    חברות
או זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה  כוח השפעה על הישות המושקעת, יש לה חשיפה  

בישות וכן יש לה יכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת כדי להשפיע על  
ישות מאותה  לה  שינבעו  התשואות  החל    .סכום  מלא  באופן  באיחוד  נכללות  בנות  חברות 

החברה ידי  על  בהן  השליטה  מושגת  שבו  מפסיקה  .  מהמועד  שבו  במועד  מופסק  איחודן 
 השליטה.

הוצאות בגין עסקות בין חברות הקבוצה בוטלו.  ויתרות ועסקות תוך קבוצתיות, כולל הכנסות  
רו בנכסים (כגון מלאי) בוטלו אף  רווחים והפסדים, הנובעים מעסקות תוך קבוצתיות, ואשר הוכ

קבית עם המדיניות החשבונאית שאומצה  ע  בחברה הבתהמדיניות החשבונאית המיושמת    הם.
 על ידי הקבוצה.

 
 תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ:  .ג

 
 הפעילות ומטבע ההצגה  מטבע )1

 
הנכללים בדוחות הכספיים של הקבוצה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית    פריטים

(להלן   פועלת הקבוצה  בה  המאוחדים   מטבע הפעילות). הדוחות הכספיים  -העיקרית 
 מוצגים בדולר של ארה"ב, שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של הקבוצה. 

 
 ויתרות עסקות )2

 
מטבע חוץ) מתורגמות למטבע הפעילות  -במטבע השונה ממטבע הפעילות (להלן  עסקות

העסק למועדי  שבתוקף  החליפין  בשערי  שימוש  הנובעים  אבאמצעות  שער,  הפרשי  ות. 
מיישוב עסקות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי  

 , במסגרת סעיף המימון. הפסדאו רווח להחליפין לתום התקופה, נזקפים 
 

 רכוש קבוע  . ד
 

 הרכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה.  
 

נפרד,   כנכס  מוכרות  או  בספרים  הנכס  של  בערכו  התהוותן  בעת  נכללות  עוקבות  עלויות 
בהתאם למקרה, רק כאשר צפוי שהטבות כלכליות עתידיות המיוחסות לפריט הרכוש הקבוע  

לות של הפריט ניתנת למדידה באופן מהימן. כאשר מוחלף חלק יזרמו אל הקבוצה, וכן הע
מפריט רכוש קבוע, ערכו נגרע מהספרים. כל שאר עלויות התיקונים ועבודות האחזקה נזקפות  

הרכוש הקבוע מוצג בעלות בניכוי פחת   לדוח רווח או הפסד במהלך תקופת הדיווח בה נבעו.
ו מירידת ערך שנצברו. הפחתות  והפסדים  נזקפות  שנצבר  בגין הרכוש הקבוע  ירידות ערך 

 לדוח רווח והפסד.
פני אומדן אורך -הפחת על נכסים מחושב לפי שיטת הקו הישר, כדי להפחית את עלותם על

 החיים השימושיים שלהם. 
 

 הפחת השנתיים הינם:  שיעורי
  % 

 33 מחשבים וציוד נלווה
 6-15 ריהוט וציוד 

 20 תוכנה 
 15 רכבים

 
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר, על פני תקופת חוזה השכירות או אורך 

 החיים המשוער של השיפורים, לפי הקצר מביניהם.  
השייר של הנכסים, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים שלהם נסקרים, ומעודכנים   ערכי

 . שנהל לפחות אחת בהתאם למקרה, 
בערך בספרים של נכס לסכום בר השבה שלו מוכרת מידית, במידה שערכו בספרים    ירידה

 של הנכס גדול מאומדן הסכום בר ההשבה. 



 בע"מ  סיינטיפיקאקופיה 
 (המשך)  מאוחדים לדוחות כספייםביאורים 

 

12 

 : (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2 ביאור
 

 נכסים בלתי מוחשיים  . ה
 

 ופיתוח  מחקר
 

פרויקטים של פיתוח  . עלויות המתהוות בגין  הבגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוות  הוצאה
מוחשיים -(מתייחסות לעיצוב ובחינה של מוצרים חדשים או משופרים) מוכרות כנכסים בלתי

 כאשר מתקיימים התנאים הבאים: 
 
 היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי מוחשי, כך שהוא יהיה זמין לשימוש; קיימת -
 למוכרו;ההנהלה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או  בכוונת -
 להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותו;  ניתן -
 ניתן להמחיש את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות;  -
מתאימים - ואחרים  - משאבים  כספיים  ולשימוש   - טכניים,  הפיתוח  להשלמת  זמינים 

 - בנכס הבלתי מוחשי או למכירתו; ו
מהי - באופן  למדוד  במהלך ניתן  מוחשי  הבלתי  לנכס  לייחס  שניתן  היציאה  את  מן 

 פיתוחו.
 

התהוותן.   בעת  כהוצאה  מוכרות  אלה  בתנאים  עומדות  שאינן  פיתוח,  בגין  אחרות  הוצאות 
   עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר.

 
הוכרו נכסי  ולא    החברה אינה עומדת בתנאים להיוון עלויות פיתוח  2020בדצמבר    31עד ליום  

 . פיתוח בגין עלויות הפיתוח בהן נשאה החברה
 

בקשר עם  התקיימו כל התנאים להיוון עלויות פיתוח כנכס בלתי מוחשי    2021  במהלך שנת 
כןפיתוח של מוצר חדש   אלו    חברהה  ועל  עלויות  בגין  בלתי מוחשי  בנכס  כמפורט הכירה 

 . 10אור יבב
 

 כספיים- ירידת ערך של נכסים לא  .ו
  

בני  ירידה נכסים  של  בנסיבות,  -בערכם  שינויים  או  אירועים  שחלו  במידה  נבחנת,  פחת 
 המצביעים על כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה.  

 
ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו של נכס בספרים על הסכום    סכום

בר השבה שלו. סכום בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס, בניכוי עלויות 
מכירה, לבין שווי השימוש שלו. לצורך בחינת ירידת ערך, מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות  

(יחידות מניבות מזומנים). נכסים לאביותר, בגינן קיימ - ים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים 
כספיים, אשר חלה ירידה בערכם, נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת הערך שהוכרה 

 דוח על המצב הכספי. בגינם בכל תאריך 
 

 : פיננסיים נכסים  .ז
 
"מכשירים פיננסיים" (להלן   9, נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי  2018בינואר    1ביום   )1

- IFRS 9 .( 
 

 : IFRS 9הקבוצה ביחס לנכסים פיננסיים לפי מדיניות  )2
 

 סיווג ) א
 

פיננסיים בעלות מופחתת.  נכסים  ת  יהקבוצה מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגורי
הפיננסיים ובתנאים החוזיים של  הסיווג תלוי במודל העיסקי שבו מוחזקים הנכסים  

 תזרימי המזומנים בגינם. 
 

 מודל  במסגרת   המוחזקים  פיננסיים  נכסים  הינם   מופחתת   בעלות  פיננסיים  נכסים
,  חוזיים מזומנים תזרימי לגבות  מנת  על  פיננסיים  נכסים להחזיק  היא  שמטרתו עיסקי

 שהם   מזומנים  לתזרימי  מוגדרים  במועדים  זכאות  מספקים  שלהם  החוזיים  התנאים  וכן
 .  נפרעה שטרם  הקרן סכום בגין וריבית קרן תשלומי רק
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 : (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2 ביאור
 

 חודשים  12-מ יותר של לתקופה לחלויות פרט, שוטפים כנכסים מסווגים אלה נכסים
  הנכסים .  שוטפים  שאינם   כנכסים   המסווגות,  הכספי  המצב  על  הדוח  תאריך  לאחר

"חייבים  "לקוחות",  :  בסעיפים  כלולים  הקבוצה  של  מופחתת   בעלות  הפיננסיים
  בדוח  המופיעים  וכן "פיקדונות מוגבלים בשימוש""מזומנים ושווי מזומנים"    ,"אחרים

 . הכספי המצב על
 

 ומדידה  הכרה ) ב
 

  במועדהקבוצה    סים פיננסיים נרשמות בספרירכישות ומכירות בדרך רגילה של נכ
 . הנכס את למכור או לרכוש מתחייבת הקבוצהירת העסקה, שהינו המועד בו קש

 
כל הנכסים   עלויות עסקה, עבור  בתוספת  הוגן  בשווי  מוכרות לראשונה  ההשקעות 

הפסד או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  נמדדים  שאינם  לקוחותהפיננסיים  למעט  נכסים    ., 
הועברו,   או  פקעו  מהם  מזומנים  תזרימי  לקבלת  הזכויות  כאשר  נגרעים  פיננסיים 

בגין הבעלות על נכסים    וההטבות את כל הסיכונים  באופן מהותי  הקבוצה העבירה  ו
נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת,    נכסים פיננסיים בעלות מופחתת  אלה.

 על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית. 
 

 רך נכסים פיננסייםירידת ע ) ג
 

הקבוצה מכירה בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים בגין חוזים עם לקוחות  
 . IFRS 15הנובעים מעסקות בתחולת 

הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם חלה עליה משמעותית בסיכון 
לי או  האשראי של הנכס הפיננסי ממועד ההכרה בו לראשונה, על בסיס אינדיבידוא

על בסיס קבוצתי. לשם כך, הקבוצה משווה את הסיכון להתרחשות כשל במכשיר 
הפיננסי במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד ההכרה 
לראשונה, תוך הבאה בחשבון של כל מידע סביר וניתן לביסוס, כולל מידע צופה פני  

 עתיד.
 

יה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה עבור נכסים פיננסיים שבהם חלה על
להפסדי  השווה  בסכום  להפסד  ההפרשה  את  מודדת  הקבוצה  לראשונה,  בהם 
האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר. אחרת, ההפרשה להפסד תימדד בסכום 

 חודשים.  12השווה להפסדי אשראי חזויים בתקופה של 
 

ך, הקבוצה מניחה כי סיכון האשראי  עבור מכשירים פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמו
 לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשונה. 

השווה  בסכום  להפסד  ההפרשה  את  תמיד  מודדת  הקבוצה  לעיל,  האמור  אף  על 
להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר עבור לקוחות או נכסים בגין חוזים עם  

 . IFRS 15לקוחות שנובעים מעסקות בתחולת 
 

  מלאי . ח
 

 המלאי נמדד לפי העלות או שווי מימוש נטו, כנמוך שבהם.  
 

ת עלויות חומרי גלם,  כולל  עלות תוצרת גמורה.  על בסיס ממוצע משוקלל נע  נקבעת העלות  
ישירה אחרות.  עבודה  ישירות  במהלך   שווי  ועלויות  המכירה  מחיר  אומדן  הינו  נטו  מימוש 

 העסקים הרגיל, בניכוי הוצאות מכירה משתנות מתייחסות.  
 

 לקוחות .ט
 

סחורות   עבור  הקבוצה  של  מלקוחותיה  המתקבלים  לסכומים  מתייחסות  הלקוחות  יתרות 
שנמכרו במהלך העסקים הרגיל. כאשר גביית סכומים אלו צפויה להתרחש תוך שנה אחת או  
פחות, הם מסווגים במסגרת הנכסים השוטפים, אחרת, הם מוצגים במסגרת הנכסים שאינם  

 שוטפים. 
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לקוחות מוכרים לראשונה ),  IFRS 15(מועד היישום לראשונה של    2019בינואר    1החל מיום  
), אם  IFRS 15  -(להלן    15לפי מחיר העסקה שלהם, כהגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  

ונמדדים לאחר מכן בעלות  ,  IFRS 15  - הלקוחות אינם כוללים מרכיב מימון משמעותי בהתאם ל
 . האפקטיבית  הריבית שיטת  בסיס  על מופחתת

 
 מזומנים ושווי מזומנים .י

 
לזמן קצר, שאינם מוגבלים    בנקאיים   מזומנים בקופה ופיקדונותמזומנים ושווי מזומנים כוללים  
 , החל ממועד הפקדתם. חודשים 3לא עולה על שלהם המקורית בשימוש ושתקופת ההפקדה 

 
 הון המניות  .יא 

 
עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות. 

הנפקת מניות החברה  בדבר    'ב14ביאור  ראה    .י ההנפקהמניות מוצגות בהון כניכוי מתקבול
   . 2020בחודש נובמבר  לציבור

 
 ספקים   .יב

 
שנרכשו  שירותים  או  טובין  עבור  לשלם  הקבוצה  של  התחייבויות  כוללות  הספקים  יתרות 
כאשר   שוטפות  כהתחייבויות  מסווגות  הספקים  יתרות  הרגיל.  העסקים  במהלך  מספקים 

תוך   להתבצע  אמור  שאינן התשלום  כהתחייבויות  מוצגות  הן  אחרת  פחות,  או  אחת  שנה 
 שוטפות. 

 
יתרות ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן, ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת, על בסיס  

 שיטת הריבית האפקטיבית. 
 

 נדחים ו שוטפים  מסים .יג
 

 הוצאות המס לשנים המדווחות כוללות מסים שוטפים ומסים נדחים.
 

הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו, או שחקיקתם הושלמה  
הכנסה חייבת.    הפועלת ומפיקהקבוצה  למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי, במדינות בהן  

הנהלת הקבוצה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס החלים על הכנסתה החייבת לצורכי מס, 
יוצרת הפרשות בהתאם לסכומים הצפויים להיות משולמים  בהתאם לדיני המס הרלבנטיים, ו

 לרשויות המס.
 

הקבוצה מכירה במסים נדחים, על בסיס שיטת ההתחייבות, בגין הפרשים זמניים בין הסכומים 
רכי ושל הנכסים וההתחייבויות, הכלולים בדוחות הכספיים, לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצ

אם לשיעורי המס (וחוקי המס) שנחקקו או שחקיקתם  סכום המסים הנדחים נקבע בהת  מס.
הושלמה למעשה נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי וצפויים לחול כאשר נכסי המסים הנדחים  

 ימומשו או כשהתחייבויות המסים הנדחים ייושבו.
 

רכי מס, בגבולות  וההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצ
 סכום ההפרשים, שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס.  

 
 נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מקוזזים אם ורק אם: 

 
ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות  - קיימת זכות משפטית 

 מסים שוטפים; וכן 
והתח - הנדחים  המסים  הכנסה נכסי  על  למסים  מתייחסים  הנדחים  המסים  ייבויות 

המוטלים על ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות  
 במס אשר מתכוונות לסלק את היתרות על בסיס נטו.  

  



 בע"מ  סיינטיפיקאקופיה 
 (המשך)  מאוחדים לדוחות כספייםביאורים 

 

15 

 : (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2 ביאור
 

 תשלום מבוסס מניות .יד
 

תוכנית  הקבוצה   הוניים של  מפעילה  במכשירים  מניות לעובדים, המסולקת  לתשלום מבוסס 
החברה.   של  הוניים  למכשירים  בתמורה  מעובדים  שירותים  מקבלת  החברה  שבה  החברה 
שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדים בתמורה להענקת האופציות מוכר כהוצאה  

סד נקבע תוך התייחסות לשווי בדוח רווח והפסד. סך הסכום הנזקף כהוצאה בדוח רווח והפ
 ההוגן של האופציות המוענקות. 

 
כל   את  לקיים  נדרש  שבה  התקופה  שהיא  ההבשלה,  תקופת  במהלך  מוכרת  ההוצאה  סך 
דוח על המצב   בכל תאריך  מניות.  התנאים המוגדרים להבשלה של הסדר התשלום מבוסס 

הצפוי האופציות  למספר  בנוגע  אומדניה  את  הקבוצה  מעדכנת  ומכירה  הכספי,  להבשיל,  ות 
ובהתאמה   והפסד,  רווח  בדוח  קיים,  אם  המקוריים,  לאומדנים  בהשוואה  השינוי  בהשפעת 

בעת מימוש האופציות, החברה מנפיקה מניות חדשות. התקבולים, בניכוי עלויות    מקבילה בהון. 
 עסקה שניתן לייחסן במישרין, נזקפים להון המניות (ערך נקוב) ולפרמיה.

 
 הפרשות  .טו

 
או   משפטית  קיימת,  מחויבות  לקבוצה  כאשר  מוכרות,  משפטיות  תביעות  בגין  הפרשות 
משתמעת, כתוצאה מאירועים מהעבר; צפוי כי יידרש תזרים שלילי של משאבים לצורך סילוק 

 המחויבות; וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות.  
 

 : בהכנסות הכרה .טז
 
 ההכנסות מדידת )1

 
מיום   לראשונה של    2018בינואר    1החל  היישום  הקבוצה  ), הכנסות  IFRS 15(מועד 

הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות  נמדדות לפי סכום התמורה לו  
מיסי  כגון  שלישיים,  צדדים  עבור  שנגבו  סכומים  למעט  ללקוח,  שהובטחו  שירותים  או 

 ולאחר ביטול הכנסות בין חברות הקבוצה.  מכירה מסוימים. ההכנסות מוצגות נטו ממע"מ,
 

),  מביצועי הלקוחאם התמורה שהובטחה ללקוח כוללת סכום משתנה (למשל, כתוצאה  
הקבוצה אומדת את סכום התמורה לו היא תהיה זכאית בתמורה להעברת הסחורות או  
השירותים שהובטחו ללקוח במסגרת העסקה, וכוללת במחיר העסקה את כל הסכום של  
משמעותי  שביטול  גבוהה  ברמה  שצפוי  במידה  רק  חלקו,  את  או  המשתנה,  התמורה 
יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה לתמורה  בסכום ההכנסות המצטברות שהוכרו לא 
המשתנה תתברר לאחר מכן. בסוף כל תקופת דיווח, הקבוצה מעדכנת את מחיר העסקה  

בסוף תקופת הדיווח והשינויים    שנאמד על מנת לייצג באופן נאות את הנסיבות הקיימות
 בנסיבות במהלך תקופת הדיווח.

 
כמו כן, הקבוצה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של ערך הזמן של  
הכסף, אם עיתוי התשלומים שהוסכם בין הקבוצה לבין הלקוח מספק ללקוח או לקבוצה  

ללקוח (כלומר, כאשר הטבה מימון משמעותית בקשר להעברת הסחורות או השירותים  
 החוזה כולל רכיב מימון משמעותי). 

 
 בהכנסה ההכרה מועד )2

 
הקבוצה מכירה בהכנסה כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו  
במועד   קובעת,  הקבוצה  ביצוע,  מחויבות  כל  עבור  הלקוח.  עם  החוזה  במסגרת 

 אורך זמן או בנקודת זמן. ההתקשרות בחוזה, אם היא מקיימת את מחויבות הביצוע ל
 

  הלקוח )  א: (מתקיים  הבאים  מהקריטריונים  אחד  אם,  זמן  לאורך  מקוימת  ביצוע  מחויבות
  הקבוצה  ביצועי)  ב; (הקבוצה  ביצועי  ידי  על  המסופקות  ההטבות  את  זמנית  בו  וצורך  מקבל
 ביצועי )  ג (  או;  שיפורו  או  יצירתו  כדי  תוך  הלקוח  ידי  על  נשלט   אשר   נכס   משפרים  או  יוצרים

  לתשלום   זכות  יש  לקבוצה,  לקבוצה  אלטרנטיבי  שימוש  עם  נכס  יוצרים  אינם  הקבוצה
 . מועד לאותו עד שהושלמו ביצועים עבור לאכיפה  הניתנת

 
 . זמן בנקודת מקוימת היא , זמן לאורך מקוימת אינה ביצוע שמחויבות ככל
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 סוגי הכנסות הקבוצה  )3
 

 . פאנלים סולארייםלניקוי  ותהכנסות ממכירת מערכות רובוטי
 

לרוב, ההסכמים עם  החברה מייצרת ומוכרת מערכות רובוטיות לניקוי פאנלים סולאריים. 
שירותי תחזוקה ושירותי לקוחות החברה כוללים את מכירת המערכות והתקנתן, וכן מתן 

 שנים).  20-25ענן למשך תקופות ארוכות (לרוב 
לאחר מסירה והתקנת מערכות הרובוטים, הלקוח יכול להפיק תועלת מהמוצר ללא תלות 

החוזה.   במסגרת  מובחנת  המערכות  מכירת  וכן  החוזה,  רכיבי  מכירת  לכן,  בשאר 
 מטופלת כמחויבות ביצוע נפרדת.  המערכות 

ת אצל  והמערכ  והותקננמסרו ו מכירת המערכות מוכרת בנקודת הזמן בה  ההכנסה בגין  
 .הלקוח

 
 הכנסות משירותי תחזוקה ושירותי ענן

 
על  בתקופת הדיווח בה סופקו השירותים, מוכרות משירותי תחזוקה ושירותי ענן הכנסות 

וצורך  בסיס השירותים שסופקו בפועל עד לתום התקופה המתייחסת, שכן הלקוח מקבל  
   בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי הקבוצה. 

 
 התבסס על עלות צפויה בתוספת מרווח סביר.במחיר המכירה מוקצה לכל מחויבות ביצוע  

 
 : חכירות .יז

 
בינואר    1החברה ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת המיושמת החל מיום    מדיניות )1

 : IFRS 16, לפי 2019
 

כולל   הוא  אם  או  חכירה  הוא  החוזה  האם  בחוזה,  ההתקשרות  בעת  מעריכה,  החברה 
חכירה. חוזה הוא חכירה או כולל חכירה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש 

תמורה. החברה מעריכה מחדש אם חוזה הוא חכירה או   בנכס מזוהה לתקופת זמן עבור
 אם הוא כולל חכירה רק אם התנאים של החוזה השתנו. 

במועד ההכרה לראשונה, מכירה החברה בהתחייבות בגין חכירה בגובה הערך הנוכחי 
של תשלומי החכירה העתידיים, אשר כוללים, בין היתר, את מחיר המימוש של אופציות  

 וודאי באופן סביר שתמומשנה. הארכה אשר 
 

במקביל, מכירה החברה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין 
ישירות  עלויות  ובתוספת  לפניו  או  התחילה  במועד  שבוצעו  כלשהם  חכירה  תשלומי 

 ראשוניות כלשהן שהתהוו לחברה. 
בנק ניתן לקביעה  אינו  בחכירה  בשיעור מכיוון ששיעור הריבית הגלום  נעשה שימוש  ל, 

הייתה נדרשת    הריבית התוספתי של החברה. שיעור ריבית זה הינו השיעור אותו החברה
לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על מנת 

 להשיג נכס בערך דומה לנכס זכות שימוש בסביבה כלכלית דומה.
 

החכ שבה  התקופה  הינה  החכירה  תקופות  תקופת  לרבות  לביטול,  ניתנת  אינה  ירה 
באופן סביר שהחברה תממש   וודאי  את החכירה אם  אופציה להאריך  ידי  על  המכוסות 
אופציה זו, וכן תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם וודאי באופן סביר  

 שהחברה לא תממש אופציה זו. 
 

זכות השימוש בעלות, בניכוי פחת  לאחר מועד תחילת החכירה, מודדת החברה את נכס  
שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו, מותאם בגין מדידה מחדש כלשהי של ההתחייבות  
בגין החכירה. הפחת על נכס זכות השימוש מחושב לפי שיטת הקו הישר, על פני אומדן  

 אורך החיים השימושיים של הנכס המוחכר או תקופת החכירה, לפי הקצר מביניהם. 
 

 שנים 2-3 מבנים
 שנים 2-3 כלי רכב
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 : (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2 ביאור
 

תקופת   במהלך  תקופה  בכל  הפסד  או  ברווח  מוכרת  בחכירה  ההתחייבות  על  ריבית 
החכירה, בסכום שמייצר שיעור ריבית תקופתי קבוע על היתרה הנותרת של ההתחייבות  

 בגין החכירה.
 

חכירות לטווח קצר של ציוד וכלי רכב וכן תשלומים בגין חכירות שבהן נכס  תשלומים בגין 
הבסיס הינו בעל ערך נמוך מוכרים בשיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה, כהוצאה  

חודשים או    12ברווח או הפסד. חכירות לטווח קצר הן חכירות שבהן תקופת החכירה היא  
 פחות. 

 
הבת   החברה  משרדי  לחכירת  על  בנוגע  עולה  אינה  שלהם  החכירה  תקופת    12אשר 

 חודשים, בחרה הקבוצה שלא להכיר בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה. 
   

 המחכירה: היא  הקבוצהביחס לחכירות שבהן  הקבוצה מדיניות )2
 

כאשר נכסים מוחכרים על ידי הקבוצה לאחרים במסגרת חכירה תפעולית, הם נכללים  
הכספי בהתאם למהותם, ומופחתים על פני אורך החיים השימושיים הצפוי בדוח על המצב  

 . שלהם, באופן עקבי לנכסים דומים שבשימוש הקבוצה
 הכנסות מדמי שכירות מוכרות על פני תקופת החכירה לפי שיטת הקו הישר.

 
 הפסד למניה  .יח

 
או ההפסד ככלל, על מבוסס  למניה  או ההפסד הבסיסי חישוב הרווח לחלוקה   הניתן הרווח 
 המחולקלאחר ניטרול צבירה שנתית בגין מניות הבכורה של החברה,     הרגילות, לבעלי המניות

 .התקופה במהלך הרגילות הקיימות במחזור המניות מספר של המשוקלל בממוצע
 

המיוחס   המדולל ההפסד או הרווח בחישוב ההפסד,  או  את הרווח  החברה  מתאמת  למניה 
המניות   הקיימות  לבעלי  המניות  מספר  של  המשוקלל  הממוצע  ואת  החברה,  של  הרגילות 

המדללות הפוטנציאליות  הרגילות  המניות  כל  של  ההשפעות  בגין  המניות   .במחזור, 
 הרווח מדללת (מקטינה את הינה השפעתן כאשר כאמור רק בחשבון מובאות  הפוטנציאליות

 למניה).  ההפסד את  מגדילה למניה או
המדולל למניה לשנים המדווחות זהה להפסד הבסיסי למניה מאחר וההשפעה הינה  ההפסד 

 .אנטי מדללת
 

 דיווח מגזרי  .יט
 

  ההחלטות   למקבל  המוגש  פנימיים  דיווח  לצורכי  המשמש  בסיס  אותו  לפי  מדווחים  פעילות  מגזרי
  הקבוצה  של  הפעילות  למגזרי  משאבים  הקצאת   על  אחראי  אשר,  בקבוצה  הראשי  התפעוליות

 .שלהם הביצועים והערכת
 

שהינו    החל אחד  פעילות  במגזר  החברה  פועלת  הקמתה  מכירהממועד  תפעול  פיתוח,   ,
   לוחות סולאריים תשתיתיים.לניקוי מערכות רובוטיות מבוססות טכנולוגיית ענן תחזוקה של ו
 

   הטבות עובד . כ
 

סיום   לאחר  לעובדים  הטבות  תוכניות  מספר  מפעילה  תוכניות הקבוצה  הכוללות  העסקה, 
 להטבה מוגדרת ותוכניות להפקדה מוגדרת. 

 
 התחייבות לפיצויי פרישה )1

 
במסגרתה   העסקה  סיום  לאחר  עובד  להטבות  תוכנית  היא  מוגדרת  הפקדה  תוכנית 

כל    החברה אין  שלחברה  כך  תלויה  ובלתי  נפרדת  לישות  קבועות  הפקדות  מבצעת 
מחויבות, משפטית או משתמעת, לבצע הפקדות נוספות, במצב שבו לא יהיה די בנכסי  
השוטפת   בתקופה  העבודה  שירותי  בגין  ההטבות  את  העובדים  לכל  לשלם  כדי  הקרן 

 ובתקופות קודמות.  
 

תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה שאינה תוכנית  תוכנית הטבה מוגדרת היא  
 להפקדה מוגדרת.
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 : (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2 ביאור
 

תשלומים,   באמצעות  ממומנות  התוכניות  פנסיה.  תוכניות  מספר  מפעילה  החברה 
פנסיה המנוהלות בנאמנות.   או לקרנות  ביטוח  בהתאם לתנאיהן,    המועברים לחברות 

 נסיה האמורות עונות להגדרת תוכנית הפקדה מוגדרת כדלעיל.תוכניות הפ
 

בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג של החברה, חייבת  
בנסיבות   מעבודתם  שיפרשו  או  שיפוטרו  לעובדים  פרישה  פיצויי  בתשלום  החברה 

העובדים עיקר  לגבי  פרישה  פיצויי  לתשלום  הקבוצה  התחייבות  מטופלת    מסויימות. 
 כתוכנית הטבה מוגדרת ולגבי יתר העובדים מטופלת כתוכנית הפקדה מוגדרת.  

 
בהתאם להתחייבות חברות הקבוצה לעובדים שלגביהם קיימת תוכנית המהווה תוכנית  
הטבה מוגדרת, סכומי ההטבות שיקבל העובד הזכאי לפיצויים בעת פרישה, מתבססים  

 . על מספר שנות הוותק ומשכורתו האחרונה 
לגבי יתר העובדים שהינם במסגרת תוכנית הפקדה מוגדרת  חברות הקבוצההתחייבות 

הינה לבצע הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתי תלויה, כאשר לחברה אין כל מחוייבות 
משפטית או משתמעת לבצע הפקדות נוספות, במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי  

ההטבות   את  העובדים  לכל  ובתקופות  לשלם  השוטפת  בתקופה  העבודה  שירותי  בגין 
  קודמות.

 
 דמי חופשה והבראה  )2

 
במסגרת החוק, זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה, כאשר שניהם מחושבים על  
בסיס שנתי. הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה. הקבוצה זוקפת התחייבות  

 ה שנצברה עבור כל עובד. והוצאה בגין דמי חופשה והבראה, בהתבסס על ההטב
במהלך  שככל   במלואה  תסולק  החופשה  דמי  בגין  שההטבה  צופה   הקבוצה 

השירותים    12 את  מספקים  העובדים  שבה  הדיווח  תקופת  תום  לאחר  החודשים 
הקבוצה חוזה לשלם  שהמתייחסים, ההתחייבות בגין הטבה זו נמדדת לפי הסכום הנוסף  

בסוף   שנצברה  מנוצלת  הלא  הזכאות  צופה  בגין  אינה  הקבוצה  אם  הדיווח.  תקופת 
שההטבה בגין דמי החופשה תסולק במלואה במהלך התקופה האמורה, ההתחייבות בגין 

 . הטבה זו נמדדת באותו אופן שבו נמדדת ההתחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת
 

 חדשות ופרשנויות לתקנים  תיקונים, חדשים בינלאומיים כספי דיווח תקני . כא 
 

קיימים   ותיקונים לתקנים  ב אשר  תקנים חדשים  אינם  ואשר הקבוצה לא בחרה  תוקף  עדיין 
 ביישומם המוקדם:

 
 ") IAS 1-(להלן: "התיקון ל הצגת דוחות כספיים 1תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
מבהיר את ההנחיות בנוגע לסיווג התחייבויות כשוטפות או לא שוטפות בדוח    IAS 1-התיקון ל

 המצב הכספי. התיקון מבהיר, בין היתר כי: על 
 

מהותית   .1 זכות  יש  לישות  אם  שוטפת  לא  כהתחייבות  תסווג  התחייבות 
)substantive right  לפחות למשך  ההתחייבות  סילוק  את  לדחות  חודשים   12) 

לאחר תום תקופת הדיווח. כמו כן, התיקון מבהיר כי כוונת הישות בנוגע למימוש 
לצורך סיווג ההתחייבות, ומבטל את ההתייחסות לקיומה של  הזכות אינה רלוונטית 

 זכות בלתי מותנית.  
 

זכות מהותית כאמור קיימת רק במידה והישות עומדת בתנאים הרלוונטיים בתאריך   .2
 . המאזן

 
"סילוק" ההתחייבות כולל סילוק בדרך של תשלום מזומן, משאבים כלכליים אחרים  .3

זאת, זכות המרה בגין מכשיר המיר אשר סווגה או מכשירים הוניים של הישות. עם  
 . להון אינה משפיעה על סיווגה של ההתחייבות בגין המכשיר

 
בינואר   1תקופות שנתיות המתחילות ביום    לגביייושם באופן רטרוספקטיבי    IAS 1-התיקון ל

. ליישום לראשונה של מוקדם אפשריה  בהתאם להוראות התיקון, יישומו  או לאחריו.  2023
להתי של    IAS  1-קון  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  על  מהותית  השפעה  להיות  צפויה  לא 

 הקבוצה. 
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 : אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים - 3ביאור 
 

אומדנים ושיקולי דעת, נבחנים באופן מתמיד, ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים, לרבות  
   שנחשבות לסבירות, לאור הנסיבות הקיימות.ציפיות ביחס לאירועים עתידיים, 

 

 אומדנים חשבונאיים מהותיים  א.
 

מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד. מעצם טבעם, נדיר שהאומדנים החשבונאיים   הקבוצה
האומדנים וההנחות שבגינם ישנו סיכון  המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל.  

לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך שנת משמעותי  
 הכספים הבאה, מפורטים להלן. 

 
 יסים נדחים מ .ב

 
בין  ההפרשים  בסיס  על  נדחים  מסים  ובהתחייבויות  נדחים  מסים  בנכסי  מכירה  הקבוצה 
הסכומים בספרים של הנכסים וההתחייבויות לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי מס. הקבוצה 
בוחנת באופן שוטף את יכולת ההשבה של נכסי המס הנדחים הנכללים בחשבונותיה, על בסיס  

עיתוי היפוכם הצפוי של הפרשים זמניים.  ו ות היסטוריות, הכנסות חייבות חזויות הכנסות חייב
 בחינה זו מבוססת על אומדנים והנחות בקשר עם תחזית הכנסה חייבת של הקבוצה. 

 

 שיקולי דעת בעלי השפעה מהותית על יישום מדיניותה החשבונאית של החברה  .ג
 

 ופיתוח מחקר הוצאות
 

החברה נדרשת להפעיל שיקול דעת בקשר להתקיימות התנאים להכרת הוצאות הפיתוח שלה  
כנכס בלתי מוחשי או שיש צורך להמשיך ולזקוף אותן לדוחות רווח והפסד. הבחינה נעשית  

 ה'. 2על פי הפרמטרים הרשומים בביאור 
עלויות פיתוח לגבי  הנהלת החברה מפעילה שיקול דעת באשר להתקיימות התנאים להיוון של  

ההנהלה   קובעת  בו  במקרה  כאשר  ידה,  על  המבוצעים  פיתוח  של  מהפרויקטים  אחד  כל 
שתנאים אלו אכן מתקיימים, מוכרים נכסים בלתי מוחשיים בגין עלויות הפיתוח אשר כשירות  

 ). 10גם ביאור  הלהכרה כנכס (רא
 

 חכירה   תקופת קביעת
 

לצורך הטיפול החשבונאי    IFRS 16, מיישמת הקבוצה את תקן  2019בינואר    1החל מיום  
בחכירות. במסגרת זו, שוקלת ההנהלה עובדות ונסיבות אשר יוצרות תמריץ כלכלי למימוש 
אופציות הארכה. אופציות הארכה, נכללות בתקופת החכירה רק במידה וודאי באופן סביר  

 שהחכירה תוארך.
וודאי    2019בשנת  עריכה  ההקבוצה   בהסכם  כי  הכלולה  הארכה  שאופציית  סביר  באופן 

. כמו כן, הקבוצה ואכן האופציה לא מומשה  לא תמומשדאז  השכירות של משרדי החברה  
בהן  החכירה  הסכמי  בשאר  הקיימות  ההארכה  שאופציות  סביר  באופן  וודאי  כי  מעריכה 

 . התקשרה הקבוצה תמומשנה 
ש  סביר  באופן  וודאי  האם  מחדש  מעריכה  הקבוצה  בעת  הנהלת  תמומש,  הארכה  אופצית 

וכן   הקבוצה,  בשליטת  הינו  אשר  בנסיבות,  משמעותי  שינוי  או  משמעותי  אירוע  התרחשות 
משפיע על ההחלטה אם וודאי באופן סביר שהקבוצה תממש אופציה, שלא נכללה קודם לכן  

 בקביעת תקופת החכירה. 
 

 ההכרה בהכנסה קביעת סוגי מחויבויות הביצוע אותן מספקת החברה ואופן 
  

  קביעת אופן הטיפול החשבונאי בחוזים של החברה עם לקוחות דורשת שיקול דעת נרחב.
עם   ההסכמים  לרוב,  סולאריים.  פאנלים  לניקוי  רובוטיות  מערכות  ומוכרת  מייצרת  החברה 
לקוחות החברה כוללים את מכירת המערכות והתקנתן, וכן מתן שירותי תחזוקה ושירותי ענן 

 שנים).  20-25ות ארוכות (לרוב למשך תקופ
  

תועלת מהמוצר ללא תלות  יכול להפיק  והתקנת מערכות הרובוטים, הלקוח  לאחר מסירה 
בשאר רכיבי החוזה, וכן מכירת המערכות מובחנת במסגרת החוזה. לכן, מכירת המערכות 

 מטופלת כמחויבות ביצוע נפרדת.  
ב הזמן  בנקודת  מוכרת  המערכות  מכירת  בגין  אצל  ההכנסה  המערכות  והותקנו  נמסרו  ה 

 הלקוח.
 

הכנסות משירותי תחזוקה ושירותי ענן מוכרות על בסיס השירותים שסופקו בפועל עד לתום 
התקופה המתייחסת, שכן הלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי  

  טז'. 2הקבוצה. ראה גם בנוסף ביאור 
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 :וניהול סיכונים פיננסייםמכשירים פיננסיים  - 4ביאור 
 

   ניהול סיכונים פיננסיים: א.
 

 גורמי סיכון פיננסיים ) 1
 

שוק  הקבוצהפעילויות   סיכוני  פיננסיים:  סיכונים  למגוון  אותה  אשראי    ,חושפות  סיכוני 
לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן    הקבוצהוסיכוני נזילות. תוכניתה הכוללת של  

למזער השפעות שליליות אפשריות על ושואפת  לצפות את התנהגות השווקים הפיננסיים  
של   הכספיים  של  הקבוצהביצועיה  הכספים  מחלקת  ידי  על  מתבצע  הסיכונים  ניהול   .

המזהה ומעריכה את הסיכונים הכספיים תוך שיתוף פעולה צמוד עם הנהלת   הקבוצה
 .  בוצההק

 
 סיכון מטבע  - שוק ניסיכו א) 

 
 הנובעים  החליפין  שער  לסיכוני  חשופה  והיא   בינלאומית  היא   הקבוצה  פעילות

 חליפין   שער  סיכון . הקבוצה  של   הפעילות  מטבע   שאינם   שונים  למטבעות   מחשיפות
  . הקבוצה  של  הפעילות  מטבע  ושאינ  במטבע  הנקובים  התחייבויות  או מנכסים  נובע
 החליפין  בשער לשינויים מהותית חשיפה לחברה אין, 2021 בדצמבר 31 ליום נכון

 . של הדולר מול המטבעות האחרים
 

 סיכוני אשראי ב) 
 

אחראית לניהול וניתוח סיכון האשראי בגין כל אחד מלקוחותיה החדשים הקבוצה  
אשראי   סיכוני  משלוח.  תנאי  וכן  מקובלים  תשלום  תנאי  להם  מציעה  היא  בטרם 
ביחס   אשראי  חשיפות  וכן  בבנקים  פיקדונות  מזומנים,  ושווי  ממזומנים  נובעים 

ים ומוסדות ללקוחות, לרבות יתרות חובה שטרם נפרעו. החברה מתקשרת עם בנק
מחלקת הכספים סוקרת את איכות   גבוה. בדירוגתלוי -פיננסיים שדורגו באופן בלתי

הפיננסי, בניסיון העבר עמו ובגורמים האשראי של כל לקוח, תוך התחשבות במצבו 
נוספים. במהלך התקופה המדווחת לא נרשמו חריגות ממגבלות האשראי. כמו כן,  

 וצאה מאי תשלום מצד גורמים אלו. הנהלת החברה אינה צופה הפסדים כת
 

 סיכון נזילות  ג) 
 

ברמת   הן  הקבוצה  של  הכספים  אגף  ידי  על  מבוצעת  המזומנים  תזרימי  תחזית 
תחזיות   החברות בוחן  הקבוצה  של  הכספים  אגף  במאוחד.  והן  בקבוצה  השונות 

לצרכים  מזומנים  די  שקיימים  לוודא  כדי  קבוצה  נזילות  דרישות  של  שוטפות 
 . התפעוליים

 
הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על  

 : )ריביתכולל בגין תשלומי (בסכומים לא מהוונים   פי תנאיהן
 

 
 משנה  פחות

   שנה בין
 שנים  2-ל

 שנים 2 בין
 שנים  5-ל

 
    :2021 בדצמבר  31 ליום יתרה

 - - 661 ספקים ונותני שירות 
 - - 1,955 זכאים אחרים 

 188 252 302  ותהתחייבויות בגין חכיר
 2,918 252 188 
    

    :2020 בדצמבר  31 ליום יתרה
 - - 334 ספקים ונותני שירות 

 - - 1,316 זכאים אחרים 
 229 81 247  ותהתחייבויות בגין חכיר

 1,897 81 229 
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 : )המשך( מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים - 4ביאור 
 

 ניהול סיכוני הון  )2
 

יעדי ניהול סיכוני ההון של החברה הם לשמר את יכולתה של החברה להמשיך ולפעול 
להעניק לבעלי המניות תשואה על השקעתם ולקיים מבנה הון מיטבי  כעסק חי במטרה  

 במטרה להפחית את עלויות ההון. 
 

 הוגן שווי אומדני )3
 

  הרמות.  הערכה  שיטות לפי,  הוגן  בשווי  הנמדדים  הפיננסיים  המכשירים  של  ניתוח  להלן
 :כדלקמן הוגדרו השונות

 
 או  נכסים  נסחרים  בהם  פעילים  בשווקים)  מותאמים-בלתי(  מצוטטים  מחירים   -

 ). 1 רמה( זהים התחייבויות
 לגבי   הלצפיי  ניתנים   אשר,  1  ברמה  שנכללו  מצוטטים  מחירים  שאינם   נתונים -

  בעקיפין  אם  ובין)  כמחירים  כלומר(  במישרין  אם  בין,  ההתחייבות  או  הנכס
 ). 2 רמה) (מהמחירים נגזרים כלומר(

ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה נתונים לגבי הנכס או   -
 . )3) (רמה unobservable inputs(נתונים שאינם ניתנים לצפייה) (

 
 מכשירים פיננסיים: ב.
 

 בדצמבר 31 
 2021 2020 
 ב "ארה של  דולר אלפי 

     :מופחתת בעלות נכסים 
 99,744 86,765 מזומנים  ושווי מזומנים

 945 1,022 ) ארוך זמן כולל( בשימוש מוגבלים פיקדונות

   מראש הוצאות  למעט( אחרים וחייבים לקוחות
 3,984 2,741 ) לספקים ומקדמות    

 :הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות
 1,442 - כתבי אופציה שהוקצו למלוה

 : אחרות פיננסיות התחייבויות
 1,650 2,616   אחרים  וזכאים ספקים

 537 742 חכירות בגין התחייבויות

 
 מזומנים ושווי מזומנים:  - 5ביאור 

 
 בדצמבר 31 
 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 
 3,244 6,673 מזומנים בבנק ובקופה  

 96,500 80,092 פיקדונות בנקאיים לזמן קצר
 99,744 86,765 מזומנים ושווי מזומנים 

   
   פירוט לפי מטבעות: 

 98,210 83,466 דולר ארה"ב     
 1,534 3,299 מטבעות אחרים     

 86,765 99,744 
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 חייבים ויתרות חובה:  - 6ביאור 
 

 לקוחות .א 
 

יתרת    .בלבד  פתוחים  מחובות  מורכבת  2020-ו  2021  בדצמבר  31  לימים  הלקוחות  יתרת
  113  הפרשה לחובות מסופקים בסך של  הינה בניכוי  2020-ו  2021בדצמבר    31לימים  הלקוחות  
  קירוב   מהווה  הלקוחות  של  בספרים  ערכם , בגין לקוח מסויים.  בכל אחת מהשנים הנ"ל   אלפי דולר

   .מהותית אינה  ההיוון שהשפעת מאחר ההוגן לשוויים סביר
 

ערבויות  להעמיד  הקבוצה  לעיתים  נדרשת  לקוחות,  עם  הקבוצה  של  התקשרויותיה  במסגרת 
יתרת הפקדונות בגין ערבויות ביצוע   בשימוש.ביצוע. כנגד ערבויות אלו ישנם פקדונות מוגבלים  

   אלפי דולר, בהתאמה.  799-אלפי דולר ו 866הינה  2020 -ו 2021בדצמבר  31לימים 
העמידה החברה ערבות ביצוע ללקוח, מסווגת יתרת הלקוח כנכס שאינו  בהתקשרויות בהן לא  

 שוטף. 
 

 אחרים:  ב.
 בדצמבר 31 
 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 
 363 1,167 מקדמות לספקים

 948 802 מוסדות
 280 917 הוצאות מראש  
 345 225 הכנסות לקבל

 7 13 אחרים
 3,124 1,943 

 
היתרות הכלולות במסגרת "חייבים אחרים" בגין פריטים כספיים אינן כוללות חובות מסופקים  

 ואינן כוללות סכומים שעבר מועד פרעונם.  
מהווה קירוב סביר לשוויים    (למעט פריטים שאינם כספיים)  ערכם בספרים של החייבים האחרים

   ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית. 
 

 ימלא  - 7ביאור 
 

 : המלאי הרכב 
 בדצמבר 31 
 2021 2020 

 אלפי דולר של ארה"ב  
 

 1,151 1,036 וחלקי חילוף גלם חומרי
 3,354 2,369 *גמורה תוצרת

 3,405 4,505 
 

בקשר עם   ,אלפי דולר 881 סך של ת, כולל0202 בדצמבר  31 ליוםיתרת מלאי תוצרת גמורה  *
בחרה ליישם בגינן הכרה על   מלקוחות החברה ושהחברהמערכות רובוטיות שנמסרו לאחד  

ב כמוגדר  בפועל  לתקבול  בהתאם  זכאות  התקיימו 2021שנת  במהלך    .IFRS 15-בסיס   ,
החברה הכירה בהכנסות בסך של   2021שנת  בהתאם, במהלך  .  הקריטריונים להכרה בהכנסה

 מיליון דולר בקשר עם העסקה הנ"ל.  1.2 -כ
 

סכום ירידת הערך שהוכרה כהוצאה במסגרת סעיף עלות ההכנסות בדוחות רווח או הפסד  
  .דולראלפי  747הינו  2021לשנת 
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 רכוש קבוע  - 8ביאור 
 

 והפחת שנצבר בגינו, לפי קבוצות עיקריות, והתנועה בהם, הינם: הרכב הרכוש 
 

 :2021בשנת  
  העלות  נצבר פחת  יתרה מופחתת 

  יתרה תוספות גריעות יתרה יתרה תוספות גריעות יתרה 
  לתחילת  במשך במשך לגמר לתחילת  במשך במשך לגמר בדצמבר 31

  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  2021
  א ל פ י   ד ו ל ר   ש ל   א ר ה " ב 

          
  מחשבים וציוד נלווה 628 548 447 729 488 127 447 168 561
 שיפורים במושכר 180 408 - 588 18 40 - 58 530

  כלי רכב 57 - - 57 42 6 - 48 9
 מערכות רובוטיות בחכירה לצד ג'* 1,164 - 1,164 - 699 - 699 - -

  ריהוט וציוד משרדי 399 72 9 462 67 41 9 99 363
1,463 373 1,155 214 1,314 1,836 1,620 1,028 2,428  

 
 :2020בשנת  

  העלות  נצבר פחת  מופחתת יתרה 

  יתרה תוספות גריעות יתרה יתרה תוספות גריעות יתרה 
  לתחילת  במשך במשך לגמר לתחילת  במשך במשך לגמר בדצמבר 31

  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  2020
  א ל פ י   ד ו ל ר   ש ל   א ר ה " ב 

          
  מחשבים וציוד נלווה 512 116 - 628 425 63 - 488 140
 שיפורים במושכר 84 96 - 180 14 4 - 18 162

  כלי רכב 49 8 - 57 35 7 - 42 15
 מערכות רובוטיות בחכירה לצד ג'* 1,164 - - 1,164 466 233 - 699 465
  ריהוט וציוד משרדי 308 91 - 399 38 29 - 67 332

1,114 1,314 - 336 978 2,428 - 311 2,117  
 

  וכח במים בשימוש והחסכון ביצוע לרמת בהתאם  נקבעים אשר  המערכות הרובוטיות מוחכרות לצד ג' במסגרת חכירה תפעולית בתמורה לדמי חכירה חודשיים משתנים *
בהמשך הביאור., מנגנון זה בוטל, והיתרה בגין חכירה זו נמחקה מהספרים. ראה הרחבה 2021בדצמבר  31נכון ליום  .במוצרים משימוש הנובע  אדם
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 (המשך)  רכוש קבוע - 8ביאור  
 

("הלקוח", "הפרויקט" ו    MW 166במסגרת הסכם של החברה עם לקוח קיים בהודו בפרויקט בהיקף של 
"ההסכם המקורי") קיים מנגנון חלוקת רווחים. ההסכם קובע, בין היתר, כי במקרה שבו הלקוח ימכור   -

חד לתשלום  זכאית  תהיה  החברה  ("הרוכשת"),  שלישי  לצד  הפרויקט  חלו-את  מנגנון  חלף  קת  פעמי 
הרווחים, ותהא מחויבת לספק את שירותי התפעול והתחזוקה של המערכות עד תום תקופת הפרויקט  

 ללא תמורה נוספת. 
 

ידי הלקוח לרוכשת, התקשרה החברה בהסכמים עם  -, בעקבות מכירת הפרויקט על2021במרץ    12ביום  
קט ("הסכם העברת  הלקוח ועם הרוכשת המסדירים את היחסים בין הצדדים בקשר עם מכירת הפרוי

 הפרויקט").  
 

  2.5  - פעמי מאת הלקוח בסך של כ  -פי הסכם העברת הפרויקט, החברה תהיה זכאית לתשלום חד-על
  2,368  - נכון למועד אישור הדוחות, הלקוח שילם לחברה סך של כ  .מיליון דולר לאור מכירת הפרויקט 

דולר ותחזוקהאלפי  בנוסף, החברה תמשיך לספק שירותי תפעול  ימשיכו    .  אשר  למערכות הרובוטיות 
זכאית לתשלום מאת   אף האמור בהסכם המקורי, החברה תהא  על  במסגרת הפרויקט, כאשר  לפעול 

 הרוכשת בגין שירותי תחזוקה אלה, בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם העברת הפרויקט. 
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 :חכירותנכסים והתחייבויות בגין  – 9ביאור 
 

   .ביאור זה מתייחס לחכירות שבהן הקבוצה הינה החוכרת . IFRS 16, הקבוצה מיישמת את תקן 2019בינואר   1החל מיום  יז', 2 כאמור בביאור
 
 נכסים בגין זכות שימוש: .א 

  העלות  פחת   יתרה מופחתת 
  יתרה תוספות יתרה יתרה תוספות יתרה 
  לתחילת  במשך לגמר לתחילת  במשך לגמר 

  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  לסוף השנה 
  א ל פ י   ד ו ל ר   ש ל   א ר ה " ב 

:2020שנת           
 מבנים 330 322 652 138 138 276 376
 כלי רכב 138 147 285 51 73 124 161
537 400 211 189 937 469 468  

 
:2021שנת           

 מבנים 652 9 661 276 120 396 265
 כלי רכב 285 504 789 124 172 296 493
758 692 292 400 1,450 513 937  
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 :(המשך)נכסים והתחייבויות בגין חכירות  – 9ביאור 
 

 התחייבויות בגין חכירות: .ב
התחייבויות בגין 

חכירות לזמן  
 ארוך

חלויות שוטפות 
של התחייבויות  

 בגין חכירות

יתרה  
לגמר  
 השנה 

תשלומים 
בגין 
 חכירה 

הוצאות  
 ריבית 

תוספות  
במשך  
 השנה 

יתרה  
לתחילת  

  השנה 
  א ל פ י   ד ו ל ר   ש ל   א ר ה " ב 

:2020שנת           
 מבנים 224 322 10 )164( 392 146 246

 כלי רכב 75 133 26 )89( 145 71 74
320 217 537 )253( 36 455 299  

 
:2021שנת           

 מבנים 392 2 14 )129( 279 65 214
 כלי רכב 145 459 27 )168( 463 237 226
440 302 742 )297( 41 461 537  

 
 

 : הקבוצה של  חכירה   הסכמי .ג
 
. דמי החכירה החודשיים , אשר לא מומשה, עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות2020בדצמבר  31החברה התקשרה בהסכם חכירה תפעולית בגין משרדי החברה עד ליום  )1

 .  אלפי דולר  3-כ והי בתקופת הדוח
 

שנתיים  ב  להארכה  אופציה  עם,  2023דצמבר  ב  31  ליום  עדו 2021בינואר    1החל מיום    החברה  משרדי  בגיןחדש    תפעולית  חכירה  בהסכם  התקשרה  החברה,  2020באוקטובר   )2
 אלפי דולר.  6-דמי החכירה החודשיים הינם כ .נוספות

 
  החכירה   דמי  . , אשר מומשהנוספים  חודשים  11-ב  להארכה  אופציה  עם ,  2020  בספטמבר  30  ליום  עד  החברה  של  פ "המו  מתקן  בגין  תפעולית  חכירה  בהסכם  התקשרה  החברה )3

 .  דולר אלפי 10-כ הינם החודשיים
 

 אלפי דולר.   20להבטחת התחייבויותיה של החברה בהסכמי החכירה, העמידה החברה פיקדון מוגבל בשימוש בסך של 
 

 חודשים.  32-36רכבים לתקופות של  בגין תפעולית חכירה מיבהסכ קשורה החברה )4
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 : נכסים בלתי מוחשיים – 10ביאור 
 

, החלה החברה להוון עלויות פיתוח אשר התהוו לה במישרין כחלק מתהליך פיתוח  2021במהלך מאי  
של מוצר חדש לאחר שהתקיימו התנאים להיוון נכסים בלתי מוחשיים. עלויות אלו כוללות עלויות שכר  

נכון ליום    1,681-, חומרים וטכנולוגיה, והן מסתכמות לסך של כעובדים, קבלני משנה  31אלף דולר 
 נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, טרם הסתיים תהליך הפיתוח.   .2021, בדצמבר

 
 :2021 שנתל היתרה הרכב להלן

 
 אלפי דולר  

  עלות
 

 - 2021בינואר  1יתרה ליום 
 1,681 היוון עלויות פיתוח

  
 1,681 2021בדצמבר  31ליום יתרה 

    
  פחת שנצבר 

 
 - 2021בינואר  1יתרה ליום 

  
 - 2021בדצמבר  31יתרה ליום 

 1,681 2021בדצמבר  31יתרת עלות מופחתת ליום 
 

 : מסים על ההכנסה  - 11ביאור 
 

 בישראל  החברהסוי ימ .א 
 

  המס שיעורי
 

החברה   רגיל.    חייבותהכנסות  בשיעור  חברות    חוק   פורסם,  2016  דצמבר  בחודשבמס 
),  2019-ו  2017  התקציב  לשנות  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  תיקוני(  הכלכלית  ההתייעלות

  יחד .  23%  של  לשיעור  25%  של  משיעור  החברות  מס  של  הפחתה  קבע  אשר,  2016-ז"התשע
  2017  בשנת   החברות  מס  שיעור  לפיה  שעה   הוראת   האמור  החוק  במסגרת   נקבעה,  זאת  עם

 החברות  מס  ושיעור  24%  היה  2017  בשנת  שחל  החברות  מס  שיעור,  יוצא כפועל.  24%  יהיה
   . 23% הינו ואילך 2019 משנת שחל

 
 הבת   החברהסוי ימ .ב

 
של החברה הבת  מס  השיעור    שהינו מקום מושבה.החברה הבת נישומה לפי חוקי המס בהודו  

 .31.2%בהודו הינו 
 

 הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות .ג
 

נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות, מוכרים במידה שמימוש 
 הטבת המס המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי.  

 
לשנים   , להעברה 2021בדצמבר  31מיליון דולר ליום  43-כחברה הפסדים עסקיים בסך של ל

החברה לא הכירה במסים נדחים בגין הפסדים אלו, מאחר שניצולם אינו צפוי בטווח    הבאות. 
 הנראה לעין.
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 : (המשך) מסים על ההכנסה  - 11ביאור 
  

 : הכולל  ההפסדה על  בדוחות הכלוליםמיסים על הכנסה  הרכב   להלן . ד
 

 שנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31יום ב

 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 
 18 34 מסים שוטפים 

 
ההפרש בין סכום המס "התיאורטי" להוצאות המסים בפועל בתקופות המדווחות נובע בעיקר  . ה

 מהפסד לצרכי מס של החברה, בגינו לא יצרה החברה מס נדחה. 
 

 מס שומות .ו
 

 נקבעה נישומים ידי על המוגשות עצמיות שומות של ההתיישנות תקופת, הדין הוראות פי על
 ידי  על   שהוגשו  עצמיות   שומות,  בהתאם .  השומה  הוגשה  בה   המס  שנת   מתום  שנים  4-ל

 .  כסופיות נחשבות  2016 שנת עד בישראל החברה
 .היווסדה מיום מס לצרכי נישומה  טרם בהודו הבת  החברה

 
 בישראל על חבות המס  IFRS  -השפעת אימוץ תקני ה .ז

 
 . IFRS-החברה עורכת את דוחותיה הכספיים לפי תקני ה

 
חשבונאות מקובלים בישראל, ובהתאם לכך, עריכת דוחות כספיים    כללישונים מ  IFRSתקני  

תקני   שונים    IFRSלפי  שהינם  מזומנים  ותזרימי  פעולות  תוצאות  כספי,  מצב  לשקף  עשויה 
 בונאות מקובלים בישראל. חש כללימהותית מאלה המוצגים לפי 

 
ל בשנים  חוק  הוראות  בהתאם  השעה)והורא  -(להלן    2014-ו  2012,  2010שפורסמו    , ת 

, לא יחול תקן חשבונאות  2013עד    2007  רכי מס לגבי שנות המסובקביעת ההכנסה החייבת לצ
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות    לש  29  פרמס

לא יחולו הלכה למעשה בעת    IFRS-ת השעה היא שתקני הוהמס האמורות. משמעות הורא
 רכי מס בגין שנות המס האמורות.   וחישוב הרווח המדווח לצ

 
תזכיר החוק) הנובע   - , פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (להלן2014במהלך שנת 

ה תקני  הכספיים.   IFRS-מיישום  תקני    בדוחות  את  ככלל  מאמץ  החוק   תזכיר 
, בהתאם לתזכיר החוק הוצעו מספר תיקונים לפקודת מס הכנסה, אשר  יחד עם זאת.  IFRS-ה

רכי מס במקרים שקיימת אי  ויהא בהם להבהיר ולקבוע את אופן חישוב ההכנסה החייבת לצ
ה ותקני  בישראל.    IFRS-בהירות  המס  שיטת  עקרונות  עם  אחד  בקנה  עולים  הליכי אינם 

 .  הקרוב בעתיד יסתיימו אם  וספק  הושלמו טרם החוק תזכיר בעניין החקיקה
 

  השעה   הוראות  כי  החברה  הנהלת  מעריכה,  החוק  תזכיר  בעניין  החקיקה  הליכי  השלמת  אי  עקב
,  כך  בשל.  2020  עד   2014  לשנים  גם   דבר   של   בסופו  תוארכנה  2013  עד   2007  לשנים  שנקבעו

  לשנת  שקודמות המס שנות  על תחול לא החדשה החקיקה כי זה בשלב החברה הנהלת צופה
 .2021 המס

 
  לגבי  החברה  ובהערכת  2013  עד  2007  המס  שנות  על  החלות  השעה  בהוראות  בהתחשב
   הכנסתה  את החברה חישבה, לעיל כאמור, 2014-2020 לשנים  גם להארכתן ההיתכנות

  הישראלית   החשבונאית  התקינה  על  בהתבסס   2020  עד   2008  המס  לשנות   מס  לצורכי  החייבת
   .מסוימות להתאמות בכפוף , בישראל  IFRS-ה תקני אימוץ ערב קיימת שהייתה

 
 מס ערך מוסף  . ח
 

 החברה רשומה לצרכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה. 
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 זכאים ויתרות זכות:  - 12ביאור 
 

 ונותני שירותים:ספקים  א.
 בדצמבר 31 
 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 229 642 חובות פתוחים 
 105 19 המחאות לפירעון וכרטיסי אשראי 

 661 334 
 אחרים:  ב.

 בדצמבר 31 
 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 519 722 שכר עובדים והוצאות נלוות
 232 469 דמי חופשה והבראה  

 565 764   הוצאות לשלם
 1,955 1,316 

 
מאחר   ההוגן  לשוויים  סביר  קירוב  מהווה  הזכות  ויתרות  הזכאים  של  בספרים  ערכם 

 שהשפעת ההיוון אינה מהותית. 
 

 התקשרויות והתחייבויות תלויות:  - 13ביאור 
 

  ההודי היצרן עם   הסכם .א 
 

מערכות ") בהסכם מסגרת לייצור, הרכבה ומשלוח של  היצרן("יצרן צד ג'    התקשרה עם   החברה
 ").  הייצור הסכם(" הרובוטים

 מספקי   הרכיבים  רכש  את  מנהל  היצרן ,  2020  במרץ  31  מיום  החל,  הייצור  להסכם  בהתאם
  החברה  ידי  על  נקבעת  המשנה  ספקי  זהות.  ישיר  באופן  החברה  מערכות  להרכבת  המשנה
  לספק  התחייב  היצרן,  כן  כמו.  החברה  של  מראש   אישור  קבלת  ללא  להחליפם   רשאי  אינו  והיצרן

  זמן  פרק   תוך (או    ההזמנה   ממועד   ימים  90  בתוך,  רכש  הזמנת   בכל   שהוזמנו   הרובוטים  את 
יום. היצרן התחייב לבצע    120  על  תעלה שלא  בתוך  אופן   ובכל),  הצדדים  ידי  על  שיוסכם  אחר

בייצור הרובוטים בהתאם לבק או התאמות  שינויים  בעקבות  את  ככל שנדרש,  שת החברה. 
בין   שיוסכם  כפי  הזמנים,  וללוחות  החוזה  למחיר  התאמות  לבצע  יהיה  ניתן  כאמור,  שינויים 

 הצדדים.
 עלויות   את  הכולל  סכום  יחידה  כל  בגין  ליצרן  משלמת  החברה,  הרובוטים  ואספקת  ייצור  תמורת
לאחר  מימון  ועלויות  העבודה   עלויות,  הגלם  חומרי ליצרן  משולמת  התמורה  עיקר  כאשר   ,

 אספקת הרובוטים.  
להסכם הייצור, במקרה של עיכובים במשלוח הרובוטים לחברה על ידי היצרן נקבעו    בהתאם 

היצרן כלפי החברה וכן אפשרות לסיום ההתקשרות בהסכם מצד    יחובפיצויים מוסכמים בהם  
 הצדדים. החברה, ככל שהעיכוב נמשך מעבר לתקופה שסוכמה בין

  ממועד   חודשים  24  למשך  הינה  היצרן  ידי  על  לחברה  שיסופק  מוצר  כל  בגין  האחריות  תקופת
"). במקרה של תקלה במוצר בתקופת האחריות, כמפורט בהסכם,  האחריות  תקופת("  אספקתו 

ימים. בתום   7היצרן אחראי להחליף את המוצר על חשבונו ולספק את המוצר החליפי בתוך  
בתוקף,   ועודנה  ליצרן,  ידי ספקי המשנה  על  אחריות שניתנה  כל    תומחהתקופת האחריות, 

 לטובת החברה. 
מת. החברה רשאית לסיים את ההתקשרות בהסכם  הייצור אינו מוגבל לתקופה מסוי  הסכם

בנוסף, תהיה החברה   ליצרן.  בכתב  באמצעות הודעה  בכל עת  פי שיקול דעתה,  על  הייצור 
 ארועים מסויימים כפי שהוגדר בהסכם.  רשאית לבטל את הסכם הייצור בקרות  

,  מראש  יום  30  בכתב   הודעה  באמצעות,  הייצור  בהסכם   ההתקשרות  את  לסיים  זכות  ליצרן
 פי   על  התחייבה  בהם  סכומים  של  החברה  שלתשלום  -אי:  הבאים  מהאירועים  אחד  בקרות

 ואירוע ,  כאמור  תשלום  אי  על  היצרן  של  מהודעה  יום  60  במשך  שולם  שלא  ההסכם  הוראות
 .החברה של פירעון חדלות
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 : (המשך) התקשרויות והתחייבויות תלויות - 13ביאור 
 

 הפצה הסכם   .ב
 

, התקשרה החברה עם צד ג', שהינו לקוח של החברה בישראל, בהסכם  2013בחודש אוגוסט 
בלעדי להפצה ומכירה של מוצריה ושירותיה בישראל, אשר ייעשו באמצעותו בלבד (בסעיף זה:  

ו בחודש מאי  -"המפיץ"  , החברה הגיעה להסכמות עם המפיץ  2016"ההסכם", בהתאמה). 
בוטלה זכות הבלעדיות של המפיץ בנוגע למכירה והפצה של  בדבר ביטול ההסכם, במסגרתן 

 10%מוצרי החברה בישראל, ובתמורה התחייבה החברה לשלם למפיץ תמלוגים בשיעור של 
מהכנסותיה השנתיות בגין מכירות מוצריה בישראל (ללקוחות שאינם המפיץ), כפי שיימכרו עד 

מהכנסותיה השנתיות    10%בשיעור של  . בנוסף, המפיץ יהיה זכאי לסכום  2026במאי    23ליום  
של החברה בגין שירותי התפעול מאותן מכירות כאמור, ולאורך כל תקופת ההתקשרות עם  
להתקשר  שלא  התחייבה  החברה  ההסכם  ביטול  במסגרת  כן,  כמו  ("התמלוגים").  הלקוח 
ישירות בלבד,  ידה  על  יתבצעו  אלה  וכי  בישראל,  ושירותיה  מוצריה   בהסכם הפצה למכירת 

הסתכם    2020-ו  2021ללקוחות הקצה. יצוין כי סכום התמלוגים ששולם למפיץ בגין השנים  
 אלפי דולר, בהתאמה.  18 -אלפי דולר וכ 22-בכ

 
 הון: - 14ביאור 

 :הון המניות א.
 

 מונפק ונפרע  רשום  
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2021 2020 2021 2020 
 מספר מניות 

  ש"ח 0.0001מניות רגילות בנות 
 ,71097,715 98,047,010 500,000,000 500,000,000   *ערך נקוב 

 
 

 .2021  בדצמבר  31  ליום)  דולר  1.13(  ח"ש  3.516  לפי  אביב  בתל  ערך  לניירות  בבורסה  נסחרות  *
 

 :לציבור החברה  מניות הנפקת .ב
 

החברה הנפיקה  בבורסה לני"ע בתל אביב.  הנפיקה החברה    ,2020בנובמבר    24ביום  
בנות    22,410,000 רגילות,  ו    0.0001מניות  החברה  של  אחת  כל  נקוב  ערך    – ש"ח 
ש"ח ערך נקוב כל אחת של    0.0001כתבי אופציה, רשומים על שם, בנות    7,470,000

ניתן   מוצע  אופציה  כל כתב  באופן שבו  למסחר,  רישומם  מיום  החברה, למשך שנתיים 
ערך נקוב של החברה, כנגד    ש"ח  0.0001למניה רגילה, רשומה על שם, בת    למימוש

  תמורת ההנפקה   ).צמוד לדולר ארה"ב(  ש"ח  21תשלום במזומן בעת המימוש בסך של  
  1,982של  סך  בההנפקה  היקף הוצאות  .  דולראלפי    84,847  סך של להסתכמה  ברוטו  

 . מההון נזקפו לקיזוז אלפי דולר
החברה  -כמו שם  75,305,678למסחר    רשמהכן,  על  רשומות  רגילות,  בנות    , מניות 

אחת   0.0001 כל  נקוב  ערך  של    ,ש״ח  והנפרע  המונפק  בהונה  המצויות  החברה,  של 
למניות רגילות של החברה   שהומרומניות בכורה    למניות שנבעו מהמרה ש(כולל    החברה

ש"ח ערך נקוב כל אחת של    0.0001ת  מניות רגילות, בנו  6,378,400  -, וטרם ההנפקה) 
אופציות לא רשומות שהוקצו   6,378,400החברה, שתנבענה ממימוש (ככל שיקרה) של  

  לעובדים ולגורמים נוספים.
 

ומרו מיידית כל המניות ללא עם הנפקת מניות החברה לציבור בבורסה לני"ע בתל אביב, ה
  , 3מניות בכורה א'  ,2יות בכורה א'מנ  ,1זכות הצבעה, מניות בכורה א', מניות בכורה א'

א' בכורה  א'  4מניות  בכורה  "מניות הבכורה"(להלן    5ומניות  רגילות של   )ביחד  למניות 
  2בכורה א'מניות    ,1מניות בכורה א', מניות בכורה א'  (א)החברה לפי היחסים כדלקמן:  

מניית   1ומרו ביחס של  ה  3מניות בכורה א'  ; (ב)1:1ומרו ביחס של  ה  5ומניות בכורה א'
 מניית בכורה    1ומרו ביחס של  ה  4מניות בכורה א'  (ג)  ;מניות רגילות  1.4761-ל  3בכורה א'

מניות רגילות, כך שלאחר השלמת ההנפקה, תהיינה כל המניות בהונה   1.7713-ל  4א'
נושאי  הרשום והמונפק של החברה, מניות רגילות, וכן כתבי אופציה שהוקצו ל עובדים, 
רגילות בלבד   ניתנים למימוש למניות  יהיו  ויועצים של החברה,  "השטחת  (להלן  משרה 

 . )ההון"
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 : )המשך( הון - 14ביאור 
 

בד בבד עם ביצוע השטחת ההון, בוצע הליך של פיצול מניות החברה, במסגרתו  ו בנוסף, 
למאה מניות רגילות  פוצלה  ש"ח    0.01כל מניה רגילה של החברה בעלת ערך נקוב של  

 ")."פיצול ההון(להלן ש"ח   0.0001 עלות ערך נקוב של ב
 

 : החברה  למניות הנלוות הזכויות  .ג
 

  כאשר (  המניות   בעלי  באסיפות  והשתתפות  הצבעה  זכות  לבעליהן  מקנות  הרגילות  המניות
דיבידנדים, אם וכאשר    לקבלת   זכות ),  אחד  קול  נקוב   ערך  ח "ש  0.0001  בת   מניה   לבעל

  פירוק   בעת  הרכוש  בעודפי  להשתתף  וזכות  ,יחולקו  יחולקו, זכות לקבלת מניות הטבה, אם
   .החברה

 
 :שלום מבוסס מניותת  . ד

 
המנכ"ל  ,לעובדים  החברה  העניקה  2020  אפריל-מרץ  יםבחודש )1  3,053,600  ,לרבות 

החברה אופציה  כתבי   של  מניות  ניתן  )23ביאור    גם   (ראה   לרכישת  אופציה  כתב  כל   .
  10למשך    דולר ארה"ב  0.5534-0.5849-למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה ל

של   תקופה  פני  על  יובשלו  האופציה  כתבי  ההענקה.  ממועד  שווי   3שנים  סך  שנים. 
אלפי דולר, על בסיס ההנחות    1,123  -ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם ל

, סטיית תקן צפויה של נכסי החברה בשיעור של  0%הבאות: דיבידנד צפוי בשיעור של  
 שנים.  2.75ואורך חיים חזוי של  0.27%, ריבית חסרת סיכון בשיעור של 60%

 
לרכישת מניות כתבי אופציה    483,000לעובדים  העניקה החברה    2020בחודש אוגוסט   )2

  0.5849-של החברה. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה ל
שנים ממועד ההענקה. כתבי האופציה יובשלו על פני תקופה של   10למשך  דולר ארה"ב

אלפי דולר, על   1,557  -שנים. סך שווי ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם ל 3
, סטיית תקן צפויה של נכסי החברה  0%בסיס ההנחות הבאות: דיבידנד צפוי בשיעור של  

סיכון בשיעור של  60%בשיעור של   ריבית חסרת  חזוי של    0.37%,  חיים    5.87ואורך 
 שנים. 

 
לרכישת מניות    כתבי אופציה  300,000  לעובדיםהעניקה החברה    2020בחודש ספטמבר   )3

  0.5849-החברה. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה לשל 
שנים ממועד ההענקה. כתבי האופציה יובשלו על פני תקופה של   10למשך דולר ארה"ב 

אלפי דולר, על    967  -שנים. סך שווי ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם ל   3
, סטיית תקן צפויה של נכסי החברה  0%של    בסיס ההנחות הבאות: דיבידנד צפוי בשיעור

סיכון בשיעור של  60%בשיעור של   ריבית חסרת  חזוי של    0.37%,  חיים    5.87ואורך 
 שנים. 

 
לרכישת מניות של   כתבי אופציה  50,000הוקצו ליועץ של החברה    2020בחודש נובמבר   )4

דולר   1.5838-כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה להחברה.  
   . שנתייםשנים ממועד ההענקה. כתבי האופציה יובשלו על פני תקופה של    5למשך  ארה"ב  

 
  מניות  לרכישת  כתבי אופציה  17,800  החברה  של  ליועצת  הוקצו  2020  נובמבר   בחודש )5

 רגילה  למניה  למימושוהן ניתנות    תבי האופציה הובשלו במועד ההענקה כ.  החברה  של
 10 משךב ש"ח) 0.0001בתמורה לערך הנקוב של המניה במועד המימוש ( החברה של

 . ההענקה ממועד שנים
 

לעובדים    2021  אוקטובר - אוגוסט  יםבחודש )6 החברה  אופציה    310,000העניקה  כתבי 
של   רגילה  למניה  למימוש  ניתן  אופציה  כתב  כל  החברה.  של  רגילות  מניות  לרכישת 

שנים ממועד ההענקה. כתבי האופציה   10דולר ארה"ב למשך  1.46-החברה בתמורה ל
שנים. סך שווי ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם   3יובשלו על פני תקופה של 

, סטיית תקן 0%ל בסיס ההנחות הבאות: דיבידנד צפוי בשיעור של  ע,  אלפי דולר  260  -ל
  0.4%-0.66%, ריבית חסרת סיכון בשיעור של  58%צפויה של נכסי החברה בשיעור של  

 שנים.  5.5-6.5ואורך חיים חזוי של 
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 : )המשך( הון - 14ביאור 
 

כתבי אופציה לרכישת מניות    345,350העניקה החברה לעובדים    2021  דצמברבחודש   )7
- רגילות של החברה. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה ל

שנים ממועד ההענקה. כתבי האופציה יובשלו על פני תקופה   10דולר ארה"ב למשך    1.19
על    ,אלפי דולר  182  -שנים. סך שווי ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם ל  3של  

, סטיית תקן צפויה של נכסי החברה  0%ההנחות הבאות: דיבידנד צפוי בשיעור של    בסיס
ואורך חיים חזוי של    0.56%-0.7%, ריבית חסרת סיכון בשיעור של  58%בשיעור של  

 ם. שני 5.5-6.5
 

התנועה במספר האופציות למניות והממוצעים המשוקללים של מחירי המימוש שלהן   )8
 הנם כדלקמן:

 
 בדצמבר 31 -שהסתיימה בשנה  
 2021 2020 

 מספר האופציות 

שוקלל מממוצע 
של מחיר  

 המימוש (דולר)
 מספר 
 (**)  האופציות

ממוצע משוקלל 
של מחיר  

 המימוש (דולר)
 0.3623 1,495,050 0.5424 4,859,450   קיימות במחזור לתחילת השנה

 0.5631 3,904,400 1.3519 655,350 הוענקו
 0.5849 )200,000( 0.5849 )181,000( וחולטופקעו 

 0.1776 )340,000( 0.9069 )331,300( מומשו* 
 0.5424 4,859,450 0.5819 5,002,500 קיימות במחזור לתום שנה 

 0.4373 1,172,900 0.4869 2,809,849   ניתנות למימוש בתום השנה
 

 0.9069  ממוצע של  מחיר מימוש  למניה רגילה.  1:1ביחס של  כתבי האופציות מומשו    2021בשנת    *
בשנת    אלפי דולר.  267התמורה הכוללת שהתקבלה במימושים אלה מגיעה לסך כולל של    .ארה"ב  דולר

של    2020 ביחס  מומשו  האופציות  המימוש    1:1כתבי  מחיר  רגילה.  ארה"ב.    0.17663למניה  דולר 
 אלפי דולר.  60כולל של התמורה הכוללת שהתקבלה במימושים אלה מגיעה לסך 

 
להלן נתונים באשר למחיר המימוש ויתרת אורך החיים החוזי של האופציות הקיימות  )9

 במחזור לתום השנה: 
 

 2020בדצמבר  31-שנה שהסתיימה ב 2021בדצמבר  31-שנה שהסתיימה ב
  מספר

  אופציות
 הקיימות
 במחזור

 השנה  לתום
 מחיר

 המימוש 

 ממוצע
  של  משוקלל

  אורך יתרת
 החוזי החיים

מספר  
אופציות  
הקיימות 
במחזור 

 לתום השנה 
מחיר 
 המימוש 

ממוצע משוקלל 
של יתרת אורך  

 החיים החוזי
758,355 0.1776 4.28 855,050 0.1776 5.85 

2,653,600 0.5534 9.23 2,653,600 0.5534 9.23 
815,345 0.5849 8.39 1,000,800 0.5849 9.42 

69,900 1.0979 6.76 300,000 1.0979 6.09 
50,000 1.5838 8.87 50,000 1.5838 9.87 

310,000 1.4600 9.71    
345,350 1.1865 9.99    

 
  102 במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיף מתנהלותעבור עובדי החברה ת והתכני )10

 .  לפקודת מס הכנסה
  לתבוע  זכאית  אינה  החברה,  אלה כללים  פי  ועל  החברה   ידי  על  שנבחר   למסלול  בהתאם 
  כהטבת   הנרשמים  סכומים  לרבות,  כהטבה  לעובדים  הנזקפים  סכומים  מס  לצרכי  כהוצאה

   . התכנית במסגרת קיבלו שהעובדים האופציות בגין,  החברה בחשבונות שכר
לפקודת מס הכנסה, ממוסים בהתאם    102ניצעים אשר אינם כלולים תחת הוראות סעיף  

 לפקודת מס הכנסה. ט' 3להוראות סעיף 
 

בגין    2020-ו  2021סכומי ההוצאות שהוכרו בדוחות רווח או הפסד של החברה בשנים   )11
אופציות לעובדים אלפי   1,070-ו  דולראלפי    1,738הינם    ונותני שירותים  הענקות של 

 , בהתאמה. דולר
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 :הכנסות - 15ביאור 
 

 הרכב ההכנסות:  .א 
 שנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31יום ב
 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 2,066 4,681 הכנסות ממכירת מערכות רובוטיות
 966 1,224 הכנסות משירותי תחזוקה

 5,905 3,032 
 

 : נוסף מידע .ב
 

החברה הינה תושבת ישראל. להלן פירוט הכנסותיה של הקבוצה מלקוחות חיצוניים בחלוקה לפי 
 מדינות, בהתבסס על מיקום הלקוח: 

 שהסתיימהשנה  
 בדצמבר 31יום ב

 2021 2020 
 דולר של ארה"ב אלפי  

 420 450 ישראל
 2,499 5,331 הודו 
 113 124 אחר

 5,905 3,032 
 

 
 להלן פירוט הנכסים שאינם שוטפים למעט נכסי מיסים נדחים, בחלוקה לפי מדינות:  

 
 בדצמבר 31ליום  
 2021 2020 
 של ארה"ב   דולראלפי  

 1,207 3,709 ישראל
 903 324 הודו 

 4,033 2,110 
 

   :והשירותים המכירותעלות  - 16ביאור 
 

 שנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31יום ב

 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 
 1,715 3,189 עלויות ייצור ורכיבים 

 69 101 שכר ונלוות
 233 - פחת והפחתות 
 112 81 הובלה ומשלוח 

 - 747 ירידת ערך 
 117 97 אחרות

 4,215 2,246 
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 : מחקר ופיתוחהוצאות  - 17ביאור 
 

 שנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31 יוםב

 2021 2020 
 ארה"ב אלפי דולר של  

 
 3,560 5,562 ונלוות שכר

 649 757 קבלני משנה ויועצים
 318 447 דמי שכירות ואחזקת משרד

 251 396 פחת והפחתות 
 459 713 תשלום מבוסס מניות 

 173 299 כיבודים וארוחות
 373 400 אחרות

 8,574 5,783 
 

 :הוצאות מכירה ושיווק - 18ביאור 
 

 שנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31 יוםב

 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 
 432 672 ונלוות שכר

 143 771 שירותים מקצועיים 
 28 46 אחזקת משרד 
 9 4 פחת והפחתות 

 76 462 תשלום מבוסס מניות 
 14 7 אחרות

 1,962 702 
 

 :הוצאות הנהלה וכלליות - 19ביאור 
 שנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31 יוםב
 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 
 1,250 1,624 שכר ונלוות

 1,105 1,716 שירותים מקצועיים 
 173 289 קניין רוחני

 54 113 פחת והפחתות 
 221 346 דמי שכירות ואחזקת משרד

 534 560 מניות  מבוסס תשלום
 85 54 אחרות

 4,702 3,422 
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 מימון:(הכנסות) הוצאות  - 20ביאור 
 שהסתיימהשנה  

 בדצמבר 31 יוםב
 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  
   

   : מימון הוצאות
 10,146 - הוצאות מימון בגין שערוך אופציות    
 36 41 התחייבות חכירה ריבית בגין   
 936 156 עמלות ואחרות        

 11,118 197 סך הוצאות מימון  
   
   

   :מימון הכנסות
 )1,250( )418( , נטו הפרשי שער   
 )119( )181( ואחרים הכנסות ריבית מפקדונות       

 )1,369( )599( סך הכנסות מימון             
 9,749 )402( נטו , מימוןהוצאות (הכנסות)     

 
 

 למניה:  הפסד - 21ביאור 
 

 בסיסי .א 
 

המיוחס לבעלים של החברה בממוצע    ההפסדהבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת    ההפסד
 המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות.  

 
 

 מדולל .ב
 

המדולל למניה מחושב על ידי התאמת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות    ההפסד
ההפסד המדולל .  תוך הכללת כל המניות הרגילות הפוטנציאליות בעלות אפקט מדלל  שבמחזור

 . למניה לשנים המדווחות זהה להפסד הבסיסי למניה מאחר וההשפעה הינה אנטי מדללת
 

  

 2021 2020 
 דולר אלפי  

 18,888 13,180 לשנה הפסד 
 1,972 - צבירה שנתית בגין מניות בכורה

 20,860 13,180 הפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות
   

המניות  הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות 
 41,226,950 97,657,680 המונפקות  הרגילות ללא זכות הצבעה 

 0.51 0.13 ) דולר בסיסי למניה ( הפסד
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 ותהלווא  - 22ביאור 
 

 מגוף פיננסי  הלוואה
 

, התקשרה החברה בהסכם אשראי עם גוף פיננסי ("המלווה") לפיו  2020בפברואר    27ביום  
שנים    6  - מיליון ש"ח לתקופה של כ  31-עמיד המלווה לחברה מסגרת אשראי בסכום של כי

- על פי הסכם ההלוואה ניתנה לחברה אפשרות למשוך כספי ההלוואה ב("הסכם ההלוואה"). 
ימים ממועד    10מיליון ש"ח, יועמד לחברה בתוך    20.7-חלקים: חלק ראשון בסכום של כ  2

מיליון ש"ח יועמד לחברה בתוך   10.3השלמת העיסקה, כהגדרתו בהסכם, וחלק שני בסך של 
 חודשים ממועד העמדת החלק הראשון של ההלוואה.  20עד 

מיליון ש"ח מתוך מסגרת    20.7-, ניצלה החברה סך של כהדוח על המצב הכספינכון למועד  
 האשראי.  

ריבית שנתית   נושאת  לא    בגובהההלוואה  (אשר  בתוספת  1.5%  -מ  יפחתשיעור הפריים   (
 , אשר תשולם מידי רבעון.  6.25%

 בנוסף, נקבע כי המלווה יהיה זכאי לעמלות כמפורט להלן:
בשיעור של במועד העמדת סכום ההלוואה הראשון, תשלום החברה עמלה חד פעמית   )1

 מסך מסגרת ההלוואה.  1%
לשנה בגין סכומי הלוואה    0.5%במהלך תקופת ההסכם תשלם החברה עמלה בהיקף של   )2

 שטרם נוצלו מתוך מסגרת האשראי. 
החל ממועד העמדת סכום ההלוואה הראשון, יהיה זכאי המלווה לעמלה נוספת בהיקף   )3

ירות הראשוניות כהגדרתן  מהגידול במכירות הרבעוניות של החברה ביחס למכ  2.4%של  
 בהסכם. 

 
קרן ההלוואה תיפרע בתשלומים רבעוניים שווים, החל מחלוף שנתיים ממועד העמדת כספי  

לחברה עומדת הזכות לפירעון וולונטרי מוקדם של ההלוואה ההלוואה. בהתאם לתנאי ההסכם,  
 ואה. שנקבעו בהסכם ההלולתשלום עמלת פירעון מוקדם ותשלומים נוספים כפי בכפוף 

בהסכם   (כפי שהוגדר  אירוע הפרה  בנוסף, בהתאם להוראות הסכם ההלוואה, במקרה של 
ההלוואה, ובכלל זה הפרת חובתה של החברה לשלם את הסכומים הנובעים מההסכם, העדר 
או   משפיעים  אשר  משפטיים  והליכים  פירעון  חדלות  אירועי  פיננסיות,  מידה  באמות  עמידה 

מהותית לרעה על החברה), למלווה תעמוד הזכות, בין היתר, להעמיד את  עלולים להשפיע  
החוב לפירעון מיידי. כמו כן, הסכם ההלוואה כולל מנגנון העלאת ריבית על יתרת החוב ככל  

חייבת    םשיופרו אמות מידה פיננסיות וכן במקרה של העדר עמידה באחד מהתשלומים אות
 החברה למלווה.

 
פר מגבלות אשר יחולו על החברה וביניהן (א) מגבלות על התקשרות  הסכם ההלוואה כולל מס

בכספי  (ב) מגבלות על השימוש המותר  בהסכם);  (כהגדרתם  צדדים הקשורים לחברה  עם 
ההלוואה למטרות ספציפיות; (ג) מגבלות על ביצוע חלוקה (כהגדרת המונח בהסכם ההלוואה);  

ברה; (ה) מגבלות על מתן הלוואות שלא  (ד) מגבלות על שינויים במסמכי ההתאגדות של הח
במהלך העסקים הרגיל של החברה וללא הסכמת המלווה; (ו) מגבלות על פתיחה וולונטרית 

 של החברה בהליכי פירוק והליכי חדלות פירעון ללא הסכמת המלווה.
 

  עוד יצוין, כי בקרות אירוע הוני (כהגדרתו בהסכם ההלוואה, ובכלל זה, הנפקת מניות ראשונה
תשלום   לקבל  הזכות  למלווה  תעמוד  ההלוואה,  של  האחרון  התשלום  לתאריך  עד  לציבור) 

מחזיק   זכאי  היה  לו  הסכום  את  המשקף  אופציה  6,830במזומן  ההון (  כתבי  פיצול  לאחר 
ביאור  683,000 ראה  של   )' ב14,  מימוש  במחיר  החברה  של  רגילות  דולר    158.49למניות 

לקבל במועד השלמת האירוע ההוני. התשלום   )דולר ארה"ב  1.5849לאחר פיצול ההון  (  ארה"ב
 במזומן הנ"ל לא יעלה על הסכום המקסימלי שנקבע בהסכם. 

במסגרת הסכם ההלוואה, התחייבה החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות וכן העמידה לטובת 
 המלווה בטוחות שונות. 
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 :(המשך)הלוואות  – 22 ביאור
 

 טיפול חשבונאי: 
 

התמורה נטו שהתקבלה בגין ההלוואה מהמלווה פוצלה, לצורכי מדידה, לכתבי האופציה, אשר  
מטופלים כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ובהתאם, נמדדים על בסיס שוויים  

ם באופן שוטף  ההוגן מדי תאריך דוח על המצב הכספי, כאשר שינויים בשוויים ההוגן נזקפי
לרווח או הפסד, ולרכיב ההלוואה, אשר הוכר לראשונה על בסיס שוויו ההוגן (יתרת התמורה 
ומטופל בהתאם לשיטת   מיוחסות  יוחסה לרכיב כתבי האופציה) בניכוי הוצאות עסקה  שלא 
העלות המופחתת (תוך שימוש בריבית האפקטיבית הגלומה בו אשר חושבה ליום הנפקתו  

עלויות העסקה המיוחסות פוצלו בין הרכיבים השונים בהתאם ליחסי הסכומים    כאמור לעיל).
בהם הם הוכרו לראשונה לפני ייחוס עלויות אלה, כאשר עלויות עסקה שיוחסו לכתבי האופציה  

 נזקפו לרווח או הפסד באופן מיידי.
 

-ל  הסתכם  2020  בפברואר  27-ו  2020  בדצמבר  31  לימים  האופציה  כתבי  של  ההוגן  השווי
 .  בהתאמה, דולר אלפי 96-ו דולר אלפי 1,442

 
ומחיר חושב בהתאם לשווי החברה    2020פברואר  ב  27  ליוםהשווי הוגן של כתבי האופציה  

מונטה    סימולציית  התחשיב נעשה באמצעות  לציבור.   של הנפקה  החזוי בקרות אירוע  המניה
   :מובאים בטבלה להלןה בפרמטרים שימוש תוך קרלו

 
בפברואר   27 

2020 
  

 3 תקופה חזויה
 60% סטיית תקן 

 1.575% ריבית חסרת סיכון
 0 שיעור דיבידנד חזוי 

  
 

 פרעה החברה את ההלוואה במזומן. בתוספת עמלת פירעון מוקדם   2020בספטמבר    30ביום  
 אלפי דולר.  347סך של ב
 

, התחייבות החברה בגין רכיב כתבי האופציה נאמדה בגובה  לציבור  החברה  מניות  הנפקת  עם
  ה כתבי האופצי  שווילמלווה את    החברה  שילמה  2021  בינואר   8אלפי דולר. ביום   1,442של  

 .במזומן
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 וצדדים קשורים  עסקות ויתרות עם בעלי עניין - 23ביאור 
 

 . 2010 -  התש"עבתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),  מונח זה כהגדרת  -"בעל עניין" 
 

"גילויים בהקשר לצד    -המתוקן  24כהגדרת מונח זה בתקן חשבונאות בינלאומי   –"צדדים קשורים"  
 . )IAS24R -(להלן  קשור"

 
(  בהנהלהאנשי המפתח   גורמים    Key management personnelשל החברה  הנכללים, יחד עם 

מנכ"ל  את  ו  ) כוללים את חברי הדירקטוריוןIAS 24  - אחרים, בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב
 . החברה

 
, מנכ"ל החברה, מיום היווסדה של החברה ועד לאותו מועד, הוחלף בתפקידו  2020  בחודש אפריל

עסקתו זכאי היו"ר לשכר חודשי ומונה ליו"ר דירקטוריון החברה (בהיקף משרה מלאה). בתמורה לה
ש"ח. בהתאם להסכם    50,000ש"ח ברוטו, המשקף לחברה עלות חודשית של    40,000בסך של  

העסקתו, בנוסף לשכר החודשי זכאי היו"ר לתנאים המפורטים להלן: רכב צמוד, בעלות החזקתו,  
טלפון   הוצאות  החברה;  נושאת  ברכב  השימוש  משווי  הנגזרות  המס  עלויות  חופשה  לרבות  נייד; 

ימים; דמי מחלה ודמי הבראה על פי דין; הפרשות לפנסיה וביטוח מנהלים; וקרן   20שנתית בת  
בת   מוקדמת  הודעה  תקופת  נקבעה  הצדדים  בין  התחייבות    60השתלמות.  נקבעה  בהסכם  יום. 

 חודשים לאחר סיום ההעסקה. 6תחרות במשך -לסודיות ותניית אי
 

.  2020באפריל    1) החל מיום  100%מונה מנכ"ל חדש לחברה במשרה מלאה (  2020בחודש אפריל  
ש"ח ברוטו, המשקף לחברה    70,000בתמורה להעסקתו בחברה זכאי המנכ"ל לשכר חודשי בסך של  

 ש"ח.   126,000עלות חודשית של 
- ל  של המנכ"ל  החודשי  שכרו  עודכן  , הסכםבהתאם ל, הנפקת מניות החברה לציבורהשלמת  לאחר  

בנוסף לשכר החודשי זכאי  ש"ח.  138,000לחברה עלות חודשית של המשקף  ,ברוטוש"ח   95,000
המנכ"ל לתנאים המפורטים להלן: רכב צמוד, בעלות החזקתו, לרבות עלויות המס הנגזרות משווי 

מחלה ודמי  ימים; דמי    24השימוש ברכב נושאת החברה; הוצאות טלפון נייד; חופשה שנתית בת  
 הבראה על פי דין; הפרשות לפנסיה וביטוח מנהלים; קרן השתלמות.

בנוסף, בהתאם לתנאי כהונתו, יהיה המנכ"ל זכאי לבונוס שנתי, בהתאם לתכנית עמידה ביעדים  
בדוח הכספי מדידים אשר ייקבעו מדי שנה קלנדרית מראש, על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון.  

  , להסכם העסקתו של המנכ"ל, 2020בדצמבר    19מיום  , ובהתאם לתוספת  2020,  בדצמבר  31ליום  
 אלפי דולר הוצאות בגין בונוס למנכ"ל החברה עבור עמידה ביעד הנפקה לציבור.  250ללה  החברה כ

דירקטוריון להחלטת  שנת  2021במרץ    22מיום  החברה    בהתאם  עבור  יעדים בעמידה  ,  2021, 
 משכורות חודשיות. 9 של עד בסך,  2021, לשנת שנקבעו תזכה את המנכ"ל בבונוס שנתי

 
  3יום. המנכ"ל יהיה זכאי למענק פיטורין בגובה  90בין הצדדים נקבעה תקופת הודעה מוקדמת בת 

תחרות -משכורות חודשיות (בכפוף לאמור בהסכם) וכן נקבעה בהסכם התחייבות לסודיות ותניית אי
 חודשים לאחר סיום ההעסקה.   6במשך 

לאחר פיצול (  כתבי אופציה  26,536  ("מועד הענקה") הוענקו למנכ"ל החדש  2020באפריל    1ביום  
 על פי תוכנית האופציות של החברה.  )ב'14, ראה ביאור 2,653,600ההון 

 
 : בעלי עניין וצדדים קשוריםעם עסקאות  .א 
 

 2021 2020 
 דולר של ארה"ב  אלפי 
   

 177 191 תגמול ליו"ר החברה, שהינו בעל עניין בחברה*  
 1,016 839 תגמול למנכ"ל החברה  

   
  .2020במרץ  31 ליום עד כמנכ"ל החברה כיהן *

 
 : עם בעלי עניין וצדדים קשורים תרותי .ב
 בדצמבר 31 
 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב   
   

 72 93 יתרת זכאים בגין שכר ונלווות
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 אירועים לאחר תאריך המאזן – 24ביאור 
 

כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות של   261,750העניקה החברה לעובדים  2022 פברואר  בחודש
נית   י כתב  81,750החברה.   רגילה של החברה בתמורה ל  נותאופציה  דולר    1.16-למימוש למניה 

למימוש למניה רגילה של    נותאופציה נית  יכתב  180,000  - ו  שנים ממועד ההענקה  10ארה"ב למשך  
כתבי האופציה יובשלו על  שנים ממועד ההענקה.    10דולר ארה"ב למשך    0.99-החברה בתמורה ל

 אלפי דולר.  132-שנים. סך שווי ההענקה על פי מודל בלק אנד שולס מסתכם ל 3פני תקופה של 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ "אקופיה סיינטיפיק בע
 ג'9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),   
 1970 -התש"ל 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מ "אקופיה סיינטיפיק בע

 ג'9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),   

 1970 -התש"ל 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
 

  
 עמוד 

 2 רואה החשבון המבקר דוח מיוחד של  

  (אלפי דולר):  אלפי דולר של ארה"בב נתונים כספיים
 3 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  

 4 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה  
 5-6 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  

 7-9 ביאורים ומידע נוסף לנתונים הכספיים
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 לכבוד: 

 בעלי המניות של 
 סיינטיפיק בע"מ, אקופיה 

 
 

 א.ג.נ., 
 
 

ג' לתקנות ניירות 9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה  הנדון:
                                                1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 
 

של   1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  ג' לתקנות9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  
ולכל אחת מהשנתיים שהאחרונה שבהן    2020  -ו  2021בדצמבר    31"החברה") לימים    - אקופיה סיינטיפיק בע"מ (להלן

 ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון   2021בדצמבר    31הסתיימה ביום  
 וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו. 

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  

מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית  במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה 
של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים  
שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן  

 ות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. הערכת נאות
 

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות  9לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  
 .1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן  אביב, -תל
 רואי חשבון 2022במרץ,  30

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 מ "אקופיה סיינטיפיק בע
 

 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  

 
 

 בדצמבר 31  
  2021 2020 
 דולר של ארה"ב אלפי   

 
    נ כ ס י ם 

    נכסים שוטפים: 
 99,302 84,239  מזומנים ושווי מזומנים 

 138 345  פקדונות מוגבלים בשימוש 
 197 187  לקוחות
 1,645 2,269  אחריםחייבים 

 154 154  חו"ז חברה מוחזקת 
 1,080 836  מלאי

  88,030 102,516 
    

    שוטפים: שאינם נכסים 
 410 1,204  רכוש קבוע

 - 1,681  נכסים בלתי מוחשיים
 260 66  פקדונות מוגבלים בשימוש 

 537 758  נכסי זכות שימוש
 6,978 7,221  השקעה בחברות מוחזקות   

  10,930 8,185 
 110,701 98,960  סך הכל נכסים המיוחסים לחברה עצמה  

    
    והון  התחייבויות 

    התחייבויות שוטפות: 
 223 639  ספקים ונותני שירותים

 1,118 1,396  זכאים אחרים 
 * 600 577  התחייבויות בגין חוזים עם לקוחות 

 1,442 -  כתבי אופציה שהוקצו למלווה
 217 302  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה     

  2,914 3,600 
    -  שוטפתשאינה התחייבות 

 320 440  התחייבויות בגין חכירה     
    

 3,920 3,354  סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה  
    

 106,781 95,606  עצמההמיוחס לבעלים של החברה  הון 
 110,701 98,960  והון  סך התחייבויות
 

 * סווג מחדש
 

 
     

     
 יו"ר הדירקטוריון 

 ערן מלר 
 מנכ"ל  

 ז'אן סממה
   פים סכ  סמנכ"ל  

 אריה לומלסקי 
     

 
 

 .2022 במרץ, 30  :החברה דירקטוריון ידי על הכספיים הדוחות אישור תאריך
 

 מנתונים כספיים אלה. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 מ "אקופיה סיינטיפיק בע
 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה  
 
 

 
 שנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום 
 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 
 533 574  הכנסות 

 200 620  ההכנסות עלות
 333 )46(  גולמי (הפסד) רווח 

 4,912 7,671  הוצאות מחקר ופיתוח 
 507 1,826  ושיווק הוצאות מכירה 

 2,603 3,856  הוצאות הנהלה וכלליות 
 7,689 13,399  מפעולותהפסד 

 2,267 )243(  חברות מוחזקות  בהפסדי )ברווחיחלק החברה (
 8,929 21  , נטו מימון הוצאות
 18,885 13,177  ההכנסה  על  מסים  לפניהפסד 

 3 3    כנסההה על מסים

 18,888 13,180  לשנה  כולל והפסד הפסד   סך
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . נתונים כספיים אלההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ
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 מ "אקופיה סיינטיפיק בע
 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  
 
 
 

 שנה שהסתיימה   
 בדצמבר 31ביום 

 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 
       -  תות שוטפיופעילולתזרימי מזומנים 

 )6,340( )10,943( ') א נספח (ראה לות יפעל ששימשו מזומנים נטו
 )3( )3( ששולמומסי הכנסה 

 )6,343( )10,946( מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 
   ת השקעה: יופעילומתזרימי מזומנים 

 )238( )973( רכישת רכוש קבוע
 )3,949( - השקעה בחברה מוחזקת 

 62 116 ריבית שהתקבלה 
 - )1,681( עלויות פיתוח שהוונו 

 63 )65( שינוי בפקדונות מוגבלים בשימוש
 )4,062( )2,603( שימשו לפעילות השקעה שמזומנים נטו 

   
   : מימוןפעילות מתזרימי מזומנים 

 2,483 - וכתבי אופציה, נטו 3תמורה מהנפקת מניות בכורה א
 592 - 4תמורה ממימוש כתבי אופציה א
 19,879 - , נטו5תמורה מהנפקת מניות בכורה א

 83,052 - אופציה, נטותמורה מהנפקת מניות וכתבי 
 60 267 מימוש כתבי אופציות למניות 

 - )1,442( כתבי האופציה תשלום למלווה בגין
 תמורה בגין הלוואה והקצאת כתבי אופציה למלווה

 5,865 - ומשקיעים 
 )5,908( - פרעון הלוואה 

 )765( )61( ריבית ששולמה 
 )236( )297( תשלומי קרן בגין חכירות

 105,022 )1,533( מימון (ששימשו לפעילות) פעילותמ שנבעומזומנים נטו 

 94,617 )15,082( במזומנים ושווי מזומנים  )קיטוןגידול (
 2,729 99,302 ה שנה  לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 1,956 19 רווחים מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים 

 99,302 84,239 ה שנה  לגמריתרת מזומנים ושווי מזומנים 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מנתונים כספיים אלה. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 מ "אקופיה סיינטיפיק בע
 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  
 

   
 שנה שהסתיימה   

 בדצמבר 31ביום 
 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

   
   :לותושימשו לפעש נטו מזומנים )א (

 )18,888( )13,180( השנלכולל הפסד 
   התאמות בגין:  

 286 471 פחת והפחתות 
 1,070 1,738 מבוסס מניות תשלום 

 2,267 )243( חברות מוחזקות  )ברווחי(בהפסדי  חלק החברה 
 )62( )116( ריבית שהתקבלה 

 1,346 - שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה שהוקצו למלווה           
 8,800 - שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה שהוקצו למשקיעים            

 919 102 הוצאות מימון 
 )1,956( )19( מזומנים רווחים מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי

 3 3 מסי הכנסה ששולמו
 1,936 12,673 

   שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
 )389( 244 במלאי  )גידולקיטון (

 )506( )624( גידול בחייבים ויתרות חובה
 )63( 10 בלקוחות )גידולקיטון (
 )115( 416 בספקים ונותני שירותים )קיטוןגידול (

 399 278 בזכאים אחרים  גידול
 * 549 )23( בגין חוזים עם לקוחותגידול (קיטון) בהתחייבויות 

 301 )125( 
 )6,340( )10,943( שוטפת  תששימשו לפעילומזומנים נטו 

  בתזרימי כרוכות שאינן והשקעה מימון פעילויות )ב(
   :מזומנים

 2,478 - וכתבי אופציה  3המרה של הלוואה למניות בכורה א
 המרה של כתבי אופציה שהוקצו למשקיעים למניות                          

 9,263 - 4בכורה א    
 455 461 נכס חכירה כנגד התחייבות בגין חכירה  

 187 - עלויות הנפקה שטרם שולמו נכון לתאריך המאזן
 

 מחדש  סווג*  
 
 
 
 
 

 מנתונים כספיים אלה. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 מ "אקופיה סיינטיפיק בע
ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  9ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  םביאורי

 1970 - ומיידיים), התש"ל 
 
 

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  9אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   - 1ביאור 
 1970 - ומיידיים), התש"ל 

 
   כללי א.

 
"החברה") הינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר    –אקופיה סיינטיפיק בע"מ (להלן  

בתל ערך  לניירות  ביום  - בבורסה  מניותיה 2020בנובמבר    24אביב.  את  החברה  הנפיקה   ,
 .לדוחות המאוחדים ב' 14לציבור בבורסה לני"ע בתל אביב, ראה ביאור 

 
והחבר ביחד  נות הב  ותהחברה  (להלן  בתחום  "הקבוצה"  -שלה  פועלות  מכירה,  הפיתוח,  ה) 

של  וה  התפעול לניקוי    מערכותתחזוקה  ענן  טכנולוגיית  מבוססות    סולאריים   לוחותרובוטיות 
 .תשתיתיים

 
והינה תושבת בה. כתובת משרדה הרשום של   2013החברה התאגדה בישראל בחודש ינואר 

 ישראל. , תל אביב, 4החברה הינה הברזל 
 

שהינה    Ecoppia Scientific LLP  -  100%המוחזקות בשיעור של    לחברה שתי חברות בנות
בהודו ב מוגבלת אשר התאגדה  ס.א. שהינה    2016אוגוסט  חודש  שותפות  יונייטד  ואברמור 

 . )BVIבאיי הבתולה הבריטיים ( 2014בחודש אוקטובר אשר התאגדה חברה פרטית  
 
 הגדרות .ב

 
 . מ "אקופיה סיינטיפיק בע - "החברה" 

 
ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה    -"המידע הכספי הנפרד"  

 . 1970 -תקופתיים ומיידיים), התש"ל 
 

למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם  
הכ הדוחות  במסגרת  אלה  מונחים  לשנת  של  החברה  של  המאוחדים   - (להלן    2021ספיים 

 הדוחות המאוחדים).
 

אברמור יונייטד    -ו  Ecoppia Scientific LLP  רה,בהחברות הבנות של הח   –"חברה מוחזקת"  
 ס.א. 

 
בינחברתיים"   מזומנים  "תזרימי  בינחברתיות",  והוצאות  "הכנסות  בינחברתיות",    -"יתרות 

יתרות, הכנסות או הוצאות, ותזרימי מזומנים, בהתאם לעניין, הנובעים מעסקות בינחברתיות,  
 אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים. 

 
 להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד  .ג

 
לתקנה  המידע   בהתאם  נערך  הנפרד,  תקופתיים   'ג9הכספי  (דוחות  ערך  ניירות  לתקנות 

ג') לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית  9תקנה    -(להלן    1970  -ומיידיים) התש"ל  
התוספת), ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח    - לתקנות האמורות (להלן  

המתייחסת    2010בינואר    24-ות ניירות ערך בכספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רש
 הבהרת סגל הרשות).  -לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות (להלן 

 
הערוכים   נפרדים,  כספיים  דוחות  לרבות  כספיים,  דוחות  מהווה  אינו  הנפרד  הכספי  המידע 

ת תקן  ) בכלל, והוראוIFRS  - תקני ה  -והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן  
בינלאומי   המדיניות   -  27חשבונאות  זאת,  עם  בפרט.  ונפרדים"  מאוחדים  כספיים  "דוחות 

לדוחות המאוחדים, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן    2החשבונאית שפורטה בביאור  
יושמו לצורך הצגת המידע הכספי   במסגרת הדוחות המאוחדים,  סווגו הנתונים הכספיים  בו 

 ינויים המתחייבים מהאמור להלן.הנפרד, וזאת בש
 

נוסף, בהתאם   בנוגע למידע מהותי  גילויים  בנוסף,  נכללים  במסגרת הביאורים שיובאו להלן 
ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות, ככל 9לדרישות הגילוי האמורות בתקנה  

 . שמידע כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה
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 מ "אקופיה סיינטיפיק בע
 

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  9ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  םביאורי
 1970 - ומיידיים), התש"ל 

 
ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  9אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   - 1ביאור 

 (המשך):  1970 - ומיידיים), התש"ל 
 

 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה   )1
 

המצב על  המאוחדים  בדוחות  הכלולים  וההתחייבויות  הנכסים  סכומי  הכספי,    מוצגים 
לאחר ניטרול ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, המיוחסים 
לחברה עצמה ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו באותו אופן  
בו סווגו בדוחות המאוחדים על המצב הכספי. סכומי הנכסים וההתחייבויות האמורים  

וההת הנכסים  את  הכספי,  משקפים  המצב  על  המאוחדים  בדוחות  הכלולים  חייבויות 
למעט סכומי הנכסים וההתחייבויות בגין חברות מוחזקות, ובתוספת או בניכוי, בהתאם  

 לעניין, של יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.
 

המיוחס   הכספי,  המצב  על  המאוחדים  הדוחות  על  נטו, בהתבסס  סכום  מוצג  בנוסף, 
בדוחות  לב המציגים  ההתחייבויות,  סך  בניכוי  הנכסים,  סך  של  החברה,  של  עלים 

 המאוחדים על המצב הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות. 
 

ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס הדוחות 
 הנפרד. המאוחדים, הינו זהה להון העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי 

 
 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה  )2

 
או  מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בגין רווח 
שבוטלו   בינחברתיות  והוצאות  הכנסות  ביטול  ניטרול  לאחר  אחר,  כולל  ורווח  הפסד 

המיוחסים לחברה עצמה, ובפירוט לפי סוגי ההכנסות  במסגרת הדוחות המאוחדים,   
 וההוצאות.

סכומי   הכולל.  הרווח  על  המאוחדים  בדוחות  סווגו  בו  אופן  באותו  סווגו  אלו  נתונים 
בדוחות  הכלולות  וההוצאות  ההכנסות  את  משקפים  האמורים  וההוצאות  ההכנסות 

לעניין, של הכנסות והוצאות  בתוספת או בניכוי, בהתאם    המאוחדים על הרווח הכולל
 בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים. 

 
בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלים של החברה,  
של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות בגין  

או ביטולה. נתונים אלה מוצגים תוך פילוח    חברות מוחזקות, לרבות ירידת ערך מוניטין
 בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר. 

 
ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל  
הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס הדוחות המאוחדים, הינו 

ש לבעלים  המיוחס  לשנה  הרווח  כל  לסך  לשנה  זהה  הכולל  הרווח  כל  וסך  החברה  ל 
 המיוחס לבעלים של החברה, בהתאמה, כפי שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד. 

 
 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  )3

 
מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה,  

חות המאוחדים על תזרימי המזומנים (דהיינו, יתרות הסכומים  כשהם לקוחים מתוך הדו
לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים), בפילוח לפי  
תזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט 

מוצ האמורות,  מהפעילויות  אחת  כל  במסגרת  בנוסף,  תזרימי  מרכיביהם.  בנפרד  גים 
 המזומנים הבינחברתיים נטו. 

 
 נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים.  

סכומים אלו משקפים את תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, למעט סכומי 
 תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות. 
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 מ "אקופיה סיינטיפיק בע
 

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  9ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  םביאורי
 1970 - ומיידיים), התש"ל 

 
 מזומנים ושווי מזומנים:  - 2ביאור 

 
 בדצמבר 31 
 2021 2020 
 אלפי דולר של ארה"ב  

 
 2,802 4,147 מזומנים בבנק ובקופה  

 96,500 80,092 פיקדונות בנקאיים לזמן קצר
 99,302 84,239 מזומנים ושווי מזומנים 

   
   פירוט לפי מטבעות: 

 98,210 83,466 דולר ארה"ב     
 1,092 773 מטבעות אחרים     

 84,239 99,302 
 
 

 הכנסות - 3ביאור 
  

 לדוחות המאוחדים. 15ראה ביאור 
 

 
 השקעות בחברות מוחזקות של החברה  – 4ביאור 

 
  2021בשנת  .אלפי דולר 3,949השקיעה החברה בחברות מוחזקות סכום כולל של   2020בשנת 

 החברה לא ביצעה השקעות בחברות בנות. 
 
 

 התחייבויות פיננסיות  - 5ביאור 
 

 לדוחות המאוחדים. 22ביאור ההתחייבויות פיננסיות של החברה ראה לפרטים אודות 
 
 

 עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - 6ביאור 
                

 לדוחות המאוחדים.  23לפרטים אודות עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ראה ביאור 
 
 

 לאחר תאריך המאזן  אירועים - 7ביאור 
  

 . לדוחות המאוחדים 24לפרטים אודות אירועים לאחר תאריך המאזן ראה ביאור 
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 פרטים נוספים על התאגיד 
 

 פרטי החברה : א25תקנה 

 אקופיה סיינטיפיק בע"מ  - שם החברה 

 514856772 - מספר חברה  

 2021בדצמבר  31 - תאריך הדוחות הכספיים של החברה 

 info@ecoppia.com  - כתובת דואר אלקטרוני

 6971008, תל אביב 4רח' הברזל  - מען רשום בישראל 

 מספר טלפון 

 מספר פקס

- 

- 

09-8917000 

09-8917001 

 

 

 

  

mailto:info@ecoppia.com
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 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  ':ב9תקנה 

בתקנה   .1 לאמור  ערך    )2(5בהתאם  ניירות  ט(לתקנות  במדד  כלולות  שמניותיו  תאגיד  - קדוחות 

, הקובעת כי בתקופת ההקלות, כהגדרתה בתקנות  )"עילית-תקנות טק("  2016-, התשע"ו) יליתע

  1970-התש"ל),  דוחות תקופתיים ומידיים(לתקנות ניירות ערך  )  ד(ב5עילית, לא תחול תקנה  -טק

, החברה פטורה מצירוף דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח )"תקנות הדוחות"(

 .  )ב(ד)9 כקבוע בתקנה( הכספי ועל הגילוי

תקנה  ב .2 להוראות  בהתאם  רואה  )  1ג(ב5נוסף,  דוח  מצירוף  פטורה  החברה  הדוחות,  לתקנות 

שנים  )  5(  החשבון המבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי לתקופה של חמש

 ).למעט במקרים מסוימים שנקבעו באותה תקנה(מעת שנעשתה תאגיד מדווח 

 פירעון  מועדי לפי התחייבות מצבת דוח :ד9תקנה 

ההתחייבויות לפי מועדי פירעון, מצורף בדרך של הפניה לדיווח אלקטרוני (טופס    מצבת דוח בדבר  

 ) המוגש בד בבד עם פרסום דוח זה.  126ת

 תמצית דוחות על הרווח הכולל הרבעוניים : א10תקנה 

 
לשנה שנסתיימה  

 2021בדצמבר  31ביום 
רבעון  

4 
רבעון  

3 
רבעון  

2 
רבעון  

1 

 3,597 352 1,577 379 5,905 הכנסות

 1,419 230 1,771 795 4,215 עלות ההכנסות

 2,230 2,321 1,854 2,169 8,574 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו 

 1,042 1,169 1,106 1,385 4,702 הוצאות הנהלה וכלליות

 495 550 510 407 1,962 הוצאות מכירה ושיווק

 1,589 3,918 3,664 4,377 13,548 הפסד תפעולי 

 ) 444( 59 ) 90( 73 ) 402( (הכנסות) מימון, נטו הוצאות 

 21 3 10 - 34 מסים על ההכנסה

 1,166 3,980 3,584 4,450 13,180 הפסד לתקופה
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 שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי תשקיף  : 'ג10תקנה 

  בתל   לניירות  בבורסה  שלה  הערך  ניירות  של  ראשונה  הנפקה  החברה  השלימה  2020נובמבר    בחודש

. 1)"התשקיף"( 2020בנובמבר  23 יוםמ ותשקיף מדף להשלמה תשקיף פי על "ההנפקה(" מ"בע אביב

ש"ח    0.0001בנות    החברהשל    רגילות  מניות  22,410,000  לציבור  החברה  הנפיקה  התשקיף  במסגרת

) הניתנות למימוש למניות  1כתבי אופציה (סדרה    7,470,000) וכן  "רגילות  מניות "ערך נקוב כל אחת (

כמפורט בתשקיף.   כאמורהנפקה  בגין  החברה  בידי  שנתקבלה  )ברוטו(  הכוללת  התמורהרגילות,    ה 

 .  ח"ש מיליון 282 -כ של לסך הסתכמה

כפי שתחליט הנהלת למימון פעילותה העסקית  תשקיף נקבע, כי החברה מייעדת את תמורת ההנפקה  ב

לעת מעת    מתן   לצורך,  היתר  בין,  ההנפקה  בתמורת  שימוש   לעשות  החברה  בכוונת  כאשר   ,החברה 

  מימוש ו,  החברה  של  והפיתוח  המחקר  פעילות   פיתוח,  פוטנציאליים   ללקוחות   מימון   פתרונות

 .שלה העסקית האסטרטגיה עם  המשתלבות טכנולוגיות או חברות לרכישת הזדמנויות

, החברה עשתה שימוש בחלק מתמורת ההנפקה לפעילות שוטפת של החברה  ,נכון למועד פרסום הדוח

מסוג   החדשה  הרובוטית  המערכת  פיתוח  לרבות  החברה,  של  והפיתוח  המחקר  לפעילות  , H4וכן 

   .א' לעיללפרק  16כמפורט בסעיף 

 : רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות כלולות מהותיות11 התקנ

ז בדוח  "יתרת חו

הכספי ליום  

(באלפי   31.12.2021

 דולר) 

שיעור החזקה 

בהון, בהצבעה 

ובסמכות למנות 

 דירקטורים 

ערכם בדוח  

הכספי הנפרד של 

התאגיד ליום  

(אלפי   31.12.2021

 דולר) 

   שם החברה  סוג המניות 

 1 אקופיה הודו  מניות רגילות  7,221 99.99% 154

 2 אברמור יונייטד  מניות רגילות  - 100% -

 

  : שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות מהותיות12תקנה 

 בתקופת הדוח החברה לא ביצעה השקעות בחברות בנות או בחברות כלולות מהותיות. 

   חברות בת ובחברות כלולותרווחי חברות בנות  : 13תקנה 

     בתקופת הדוח  ממועד הדוח ועד פרסומו 

  שם החברה  רווח   רווח כולל אחר  דיבידנד  דמי ניהול  ריבית  דיבידנד  דמי ניהול  ריבית 

 1 אקופיה הודו  243 243 - - - - - -

 2 אברמור יונייטד  - - - - - - - -

 בפרק א' לעיל.  29החברות הבנות, ראו סעיף נוספים בדבר פרטים ל

  

 
 . 117304-01-2020מס' אסמכתא:  1
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 ני"ע שנרשמו למסחר   -מסחר בבורסה : 20תקנה 

תקנה   ו, רא2020במהלך שנת  ת ניירות ערך של החברה לציבור ורישומם למסחר  לפרטים אודות הנפק

 לעיל.   'ג10

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  : 21תקנה 

  אחד  לכל),  לחברה  שנתית  עלות  במונחי,  דולר  באלפי(  2021  בשנת  שניתנו  התגמולים  פירוט  להלן

 שבשליטתה  בתאגיד  או  בחברה  הבכירה  המשרה  נושאי  מבין  ביותר  הגבוהים  התגמולים  בעלי  מחמשת

,  2כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה   )עצמה  בחברה   בכירה  משרה  נושאי  שלושה  לפחות  בכללם(

 .בשליטתה בתאגיד או בחברה כהונתו עם בקשר ניתנו התגמולים אשר

 

 מר ז'אן סממה, מנכ"ל החברה  )1(

(מר סממהמר ז'אן סממה ("   23) החל מיום  100%") מכהן כמנכ"ל החברה במשרה מלאה 

של מר סממה עמד על  השכר החודשי    ,2021ובמהלך שנת    החל ממועד ההנפקה.  2020במרץ  

. בהתאם להסכם העסקתו,  ח"ש  138,000  -כ  של  חודשית  עלות  לחברה  המשקף,  ש"ח  95,000

בעלות   אשר  צמוד,  רכב  להלן:  המפורטים  לתנאים  סממה  מר  זכאי  החודשי  לשכר  בנוסף 

החזקתו, לרבות עלויות המס הנגזרות משווי השימוש ברכב נושאת החברה; הוצאות טלפון 

 ימים; דמי מחלה ודמי הבראה על פי דין; הפרשות לפנסיה וביטוח   24נייד; חופשה שנתית בת  

 מנהלים; קרן השתלמות. 

תכנית עמידה מדיניות התגמול של החברה ול, בהתאם לשנתי לבונוסזכאי  מר סממהבנוסף, 

 .  דירקטוריוןהמדי שנה קלנדרית מראש על ידי וועדת התגמול ונקבעים  ביעדים מדידים אשר  

 
ברופי הודי. הסכומים מתורגמים  משולמיםבש"ח, והתגמולים לעובדים בהודו  משולמיםהתגמולים לעובדים בישראל  2

 לדולר 
 לפי שער החליפין הממוצע של התקופה הרלוונטית. 

 תגמולים בעבור שירותים   פרטי מקבל התגמולים 

 סה"כ  
היקף  תפקיד שם 

 משרה
שיעור 

החזקות 
בהון  

החברה 
לסוף  

 התקופה

תשלום  מענק שכר 
מבוסס  
 מניות

דמי 
 ניהול 

דמי 
 ייעוץ 

 אחר עמלה 

ז'אן 

 סממה 
 839 - - - - 326 - 513 - 100% מנכ"ל 

עידו 

 מולד 

סמנכ"ל  

 פיתוח 
100% - 203 - 376 - - - - 579 

אוסקר 

 איירה 

סמנכ"ל  

 מכירות 
100% - 102 - 307 - - - - 409 

נלין 

 שארמה 
 סמנכ"ל 
 313 - - - - 143 - 170 - 100% אסיה

אריה 

 לומלסקי 

סמנכ"ל  

 כספים 
100% - 157 35 94 - - - - 286 
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בנפרד,   נעשיתיעדים, אשר בחינת העמידה בכל יעד    3-ורכב ממ  2021הבונוס השנתי לשנת  

 כמפורט להלן: 
מיליון דולר,    16.5שנקבע לסך של    במקרה בו תגיע החברה ליעד המטרה  :יעד מכירות .1

זכאי   המנכ"ל  בסך  מענקליהיה  זה  רכיב  חודשיות    3  בגין  יעד  ("משכורות  בונוס 

בגובה   יעד מינימום  תעבור"). יעד המכירות כולל תנאי סף לפיו ככל שהחברה  מכירות

, יקבל המנכ"ל חלק יחסי בבונוס יעד המכירות, על פי הנוסחה שנקבעה  מיליון דולר  13.2

 . יעד זה לא הושג 2021בשנת  בהסכם ההעסקה.
MW ,0006תגיע החברה ליעד המטרה שנקבע להזמנות בהיקף  במקרה בו :יעד הזמנות .2

בסך   זה  רכיב  בגין  למענק  זכאי  המנכ"ל  ("  3יהיה  חודשיות  יעד  משכורות  בונוס 

של  הזמנות מינימום  יעד  תעבור  שהחברה  ככל  לפיו  סף  תנאי  כולל  ההזמנות  יעד   .("

, יקבל המנכ"ל חלק יחסי בבונוס יעד ההזמנות, על פי הנוסחה  MW  4,800הזמנות בגובה  

 . גהושלא  זה יעד 2021 נתבששנקבעה בהסכם ההעסקה. 

עסקת רכישה, כהגדרתה בהסכם העסקה, של חברה : ככל והחברה תבצע  יעד רכישה .3

ומר סממה המשיך לשמש כמנכ"ל החברה עד ליום    2021בדצמבר    31עד ליום    אחרת

זכאי  הרכישה כאמור יהיה המנכ"ל  זהבמענק  ל,  רכיב  חודשיות  3בסך    גין  . משכורות 

 . הושגלא  יעד זה 2021 בשנת 

יום. מר סממה יהיה זכאי למענק פיטורין   90בין הצדדים נקבעה תקופת הודעה מוקדמת בת 

משכורות חודשיות (בכפוף לאמור בהסכם) וכן נקבעה בהסכם התחייבות לסודיות    3בגובה  

 חודשים לאחר סיום ההעסקה.  6תחרות במשך -ותניית אי

, עמידה ביעדים  2022בפברואר    20דירקטוריון החברה מיום  ועדת התגמול ובהתאם להחלטת  

 כורות חודשיות. מש 9עד תזכה את המנכ"ל בבונוס שנתי בסך של  2022בגין שנת שנקבעו 

מניות    2,653,600  -אופציות ניתנות למימוש ל  2,653,600בידי מר סממה  נכון למועד הדוח,  

  .הדוח הבשילו למועדאשר אופציות  1,542,405מתוכן רגילות, 

   מחקר ופיתוח, סמנכ"ל עידו מולד )2(

)  100%) במשרה מלאה (VP R&D( מחקר ופיתוח ") מכהן כסמנכ"ל מולדמר (" עידו מולדמר 

לשכר חודשי בסך    מר מולד ו בחברה זכאי  להעסקת. בתמורה  2020בספטמבר    15החל מיום  

של    42,000של   חודשית  עלות  לחברה  המשקף  ברוטו,  להסכם   54,000ש"ח  בהתאם  ש"ח. 

זכאי   בנוסף לשכר החודשי  רכב צמוד, אשר    מר מולדהעסקתו,  לתנאים המפורטים להלן: 

ימים; דמי מחלה  20בעלות החזקתו נושאת החברה; הוצאות טלפון נייד; חופשה שנתית בת 

הצדדים   בין  השתלמות.  וקרן  מנהלים;  וביטוח  לפנסיה  הפרשות  דין;  פי  על  הבראה  ודמי 

- ותניית אייום. בהסכם נקבעה התחייבות לסודיות    30נקבעה תקופת הודעה מוקדמת בת  

 חודשים לאחר סיום ההעסקה. 6חרות במשך ת

מניות רגילות,   200,000 -אופציות ניתנות למימוש ל 200,000 מר מולדבידי נכון למועד הדוח,  

 . הדוח הבשילו למועדאשר אופציות  82,750מתוכן 

 אסיה  ל"סמנכ , שארמה נלין )3(

  מלאה  במשרה  אסיה  ל "כסמנכ  הודו  אקופיה  י"ע  מועסק")  שארמה  מר("  שארמה  נלין  מר

דלהיב  החברה  במשרדי,  2017  באפריל  1  מיום  החל)  100%(  להעסקתו   בתמורה.  הודו,  ניו 
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, ברוטו)  ח"ש  42,700-כ (  הודי  רופי  916,666  של  בסך  חודשי  לשכר   שארמה   מר  זכאי  בחברה 

 מר   יספק,  העסקתו  להסכם  בהתאם.  ח"ש  45,000  -כ  של  חודשית  עלות  לחברה  המשקף

 מוצרי   לקידום  עסקיים  קשרים  פיתוח :  הבאים  השירותים  את  הודו  לאקופיה  שארמה

 הצגת ;  וובינרים -ו  אירועים,  בכנסים  השתתפות   לרבות  עסקי  לפיתוח  פעילויות  ביצוע;  החברה

  עם   בקשר  הודו  לאקופיה  שירותים  מתן ;  עובדים  וניהול  גיוס;  פוטנציאליים   לקוחות

,  שנתי   לבונוס  שארמה  מר  זכאי  יהיה,  חודשית  למשכורת  בנוסף.  בהודו  החברה   אסטרטגיות

 ומר  הדירקטוריון  בין  שנה  כל  בתחילת  שיוסכם  כפי  ביעדים  לעמידה  בהתאם  ייקבע  אשר

 התחייבות  נקבעה  בהסכם.  יום   30  בת  מוקדמת  הודעה  תקופת  נקבעה  הצדדים  בין.  שארמה

  כולל   העסקה  הסכם.  ההעסקה  סיום  לאחר  חודשים  6  במשך  תחרות-אי  ותניית  לסודיות

 .העסקתו במסגרת לו שנגרמו  הפסדים או נזקים בגין, שארמה מר של שיפוי תניית

מניות רגילות,    80,000  -אופציות ניתנות למימוש ל  80,000  שארמהבידי מר  נכון למועד הדוח,  

 .הדוח הבשילו למועדאשר אופציות  33,100מתוכן 

 כספים  , סמנכ"לאריה לומלסקי )4(

) במשרה מלאה VP Finance(  הכספים  כסמנכ"ל  ן") מכהלומלסקי  מר("  מר אריה לומלסקי

לשכר חודשי    מר לומלסקיבחברה זכאי    ולהעסקת. בתמורה  2018בפברואר    4  ) החל מיום100%(

  43,000  - כ  ש"ח ברוטו (כולל שעות נוספות), המשקף לחברה עלות חודשית של  34,000בסך של  

לתנאים המפורטים    מר לומלסקי, בנוסף לשכר החודשי זכאי  והעסקתש"ח. בהתאם להסכם  

דמי מחלה ודמי הבראה על פי דין;    23להלן: הוצאות טלפון נייד; חופשה שנתית בת   ימים; 

הפרשות לפנסיה וביטוח מנהלים; וקרן השתלמות. בין הצדדים נקבעה תקופת הודעה מוקדמת  

חודשים לאחר סיום    6תחרות במשך  - יום. בהסכם נקבעה התחייבות לסודיות ותניית אי  30בת  

האישר  2021במרץ    22  וביום  2021בפברואר    16 ביום  ההעסקה. ועדת  דירקטוריון  ו  תגמולו 

, וכן העלאת השכר החודשי מר לומלסקיש"ח ל  100,000הענקת בונוס בגובה    , בהתאמה,החברה

 ש"ח.   34,000 -לש"ח   28,000 -מ מר לומלסקישל 

הדוח,   למועד  לומלסקיבידי  נכון  ל  100,000  מר  למימוש  ניתנות  מניות    100,000  -אופציות 

 .  הדוח אופציות אשר הבשילו למועד 70,688מתוכן רגילות, 

 יירה, סמנכ"ל מכירות אוסקר א )5(

  מיום   החל  החברה  של)  VP Sales(  המכירות  ל"כסמנכ  מכהן")  איירה  מר("  אוסקר איירה  מר

 מר  יספק,  והחברה  איירה  מר  בין  שנחתם  ושירותים   ייעוץ  הסכם  פי-על.  2020באוגוסט    17

  שכר ל  איירה  מריהיה זכאי  ,  לשירותיו  בתמורה.  למוצריה  ושיווק  מכירות  שירותי  לחברה   איירה

  הודעה  תקופת  נקבעה  הצדדים  ביןימים.    21לחופשה שנתית בת    וכן,  יורו  102,000  של  שנתי

 12  במשך  תחרות-אי  ותניית  לסודיות  התחייבות  נקבעה  בהסכם.  יםחודש  3  בת  מוקדמת

היקף ההזמנות  ל  בהתאםמכירות שנתי,    לבונוס  זכאי  איירה  מר  .ההעסקה  סיום  לאחר  חודשים

 . מר איירה לא היה זכאי לבונוס 2021של החברה, כאשר בגין 

 חדל מר איירה לכהן כסמנכ"ל המכירות של החברה. , 2021באוקטובר  17החל מיום 

 מניות רגילות.   66,000 -אופציות ניתנות למימוש ל 66,000מר איירה בידי נכון למועד הדוח, 



 7 -ד 
 

 
 

בבורסההחל   )6( רישום מניות החברה למסחר  , ובהתאם למדיניות התגמול של החברה  ממועד 

זכאים בחברה  השתתפות    הדירקטורים  וגמול  שנתי  בתקנות  לגמול  הקבוע  לסכום  בהתאם 

") או  תקנות הגמול("  2000-החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

ובהתאם לדרגת ההון של   ו/או תחליף תקנות אלו,  דין אחרת אשר תוסיף  בהתאם להוראת 

  מלא   להחזר  דירקטורים זכאיםההחברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת.  

 במסגרת   או  וועדותיו  הדירקטוריון  בישיבות  השתתפות  בגין  שהוציאו  סבירות  הוצאות  של

גכדירקטורים  תפקידם עלמו.  ששולמו  הנלוות  וההוצאות  הדירקטורים  החברה  -ל  ידי 

 .אלפי דולר 142 -הסתכמו בכ 2021לדירקטורים בגין שנת 

ועד למועד הגשת הדוח, לא ניתנו תגמולים לנושאי המשרה הבכירה    2021בדצמבר    31לאחר יום   )7(

ואשר לא הוכרו בדוחות הכספיים לשנת  ,  2021כאמור לעיל בקשר עם כהונתם והעסקתם בשנת  

2021  . 

   השליטה בתאגיד: א21תקנה 

חזיק מחצית או  מאשר  אין אדם  אין בחברה בעל שליטה. למיטב ידיעת החברה,    הדוח,למועד  נכון  

לדירקטוריון  דירקטורים  למנות  מהזכות  או  החברה  של  הכללית  באסיפה  ההצבעה  מזכויות  יותר 

כי    ,יצוין  בעל שליטה בחברה.אין  החברה או מהזכות למנות את מנהלה הכללי של החברה ולפיכך  

 לא קיימים הסכמי הצבעה בין בעלי המניות בחברה.  הדוחלמועד  למיטב ידיעת החברה, נכון

 עניין עסקאות עם בעלי  : 22תקנה 

עניין בחברה    ישלבעלעסקאות    או  בה,  י עניין בעלובין  ן החברה  יעסקאות בבמהלך תקופת הדוח לא היו  

 . עניין אישי באישורןיש 
 

 בתאגיד החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה  : 24תקנה 

לרשימת בעלי העניין ונושאי משרה בכירה, אשר למיטב ידיעת החברה, מחזיקים, ישירות ובעקיפין,  

מיום החברה  של  מיידי  דיווח  ראו  החברה,  של  האחרים  הערך  ובניירות   22023בינואר    4  במניות 

דרך   על  בזאת  המיידי  ההפניה.  המצורף  בדיווח  הנתונים  החברה,  ידיעת  למועד  למיטב  גם  נכונים 

  פרסום הדוח התקופתי.

 הון רשום, הון מונפק ונירות ערך המירים : א24תקנה 

לדוחות הכספיים של   14לפרטים אודות ההון הרשום וההון המונפק והנפרע של החברה ראו ביאור  

 .,המצורפים לדוח זה 2021בדצמבר  31החברה ליום 

 מרשם בעלי המניות : ב24תקנה 

 . 22024 בינואר 4 , ראו דיווח מיידי של החברה מיוםהמניות של החברהלמרשם בעלי 

 
 . 002137-01-2202אסמכתא: מס'  3
 . 002137-01-2022 מס' אסמכתא: 4
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  5הדירקטורים של התאגיד : 26תקנה 

 טל ירון אלדר  עדינה אקשטיין  אברהם שמש  צ'ילאן טאנג הרמלין גיא  אורן רוזנבך  ערן מלר  שם: 
 Eran Meller Oren Rozenbach Guy Asher שם באנגלית: 

Harmelin Qilan Tang Avraham 
Shemesh Adina Eckstein Tal Yaron 

Eldar 
יו"ר  תפקיד: 

דירקטורית   דירקטור  דירקטורית  דירקטור  דירקטור  הדירקטוריון 
 חיצונית

דירקטורית  
 חיצונית

מספר תעודת  
 574453567 03581283 034408211 028650091 זהות/דרכון: 

 (דרכון אמריקאי)
21097992 

 058422734 313968125 (דרכון ישראלי)

 1963באוקטובר  15 1984באוגוסט  17 1962בינואר  30 1980באוקטובר  10 1978בדצמבר  14 1978במרץ  3 1971במרץ  11 תאריך לידה: 
מען להמצאת כתבי  

,  11רח' נווה צדק  דין: -בי
 תל אביב 

, כפר 10רח' האורנים 
 , רשפון6רח' התמר  שמריהו 

16776 Bollinger 
Dr, Pacific 

Palisades CA 
90272, USA 

4700 Wilshire 
Blvd., Los 

Angeles, CA 
90010 

, אבן 41רח' השרון 
 יהודה

, 3רחוב הרטגלס 
 תל אביב 

ישראלית,   אמריקאית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות: 
 ישראלית  ישראלית  אמריקאית 

תחילת כהונה  
 2021בפברואר  11 2021בפברואר  11 2020ביולי  13 2021בנובמבר  8 2017בנובמבר  22 2013באוגוסט  26 2013בינואר  7 כדירקטור: 

חברות בוועדת  
ועדת ביקורת,   ועדת השקעות  ועדת תגמול  ועדת השקעות  ביקורת ועדת  ועדת השקעות  דירקטוריון: 

 ועדת תגמול 
ועדת ביקורת,  

 ועדת תגמול 
האם הינו דירקטור  

בלתי תלוי,  
דירקטור חיצוני או 

דירקטור חיצוני 
 מומחה: 

 כן  כן  לא לא לא לא לא

האם החברה רואה  
בו כבעל מומחיות  

חשבונאית 
 ופיננסית:

 כן  לא לא לא לא לא כן 

האם החברה רואה  
 כן  כן  כן  כן  כן  כן  כן בו כבעל כשירות  

 
 לדוח הדירקטוריון המצורף כפרק ב' לעיל.   3.3אלדר. לפרטים ראו סעיף -הגב' עדינה אקשטיין והגב' טל ירוןאושר מינויין של  2021בפברואר    11ביום   5
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 טל ירון אלדר  עדינה אקשטיין  אברהם שמש  צ'ילאן טאנג הרמלין גיא  אורן רוזנבך  ערן מלר  שם: 
 מקצועית: 

הדירקטור הינו 
עובד של התאגיד,  

של חברה בת או  
חברה קשורה שלו  

או של בעל עניין 
 בו: 

כן, מכהן כיו"ר  
הדירקטוריון של  

 החברה

מכהן כדירקטור גם  
 Ecoppia-ב

Scientific LLP  
(שותפות בבעלות  

מלאה של החברה  
המרכזת את פעילות  

 הקבוצה בהודו)

סמנכ"ל השקעות  
אלטרנטיביות  
בהראל חברה  
 לביטוח בע"מ

מנהלת תחום 
התשתיות בקבוצת  

ההשקעות של  
CIM 

שותף מייסד וחבר 
בוועדות ההשקעות  

 -וניהול הנכסים ב
CIM 

 לא לא

תואר ראשון   השכלה: 
)B.A  בכלכלה (

וניהול מהטכניון. 
תואר שני במנהל 

עסקים ויחסים  
 -בינלאומיים מ

Columbia 
University 

 בארה"ב 

) LL.Bתואר ראשון (
במשפטים, תואר  

) בניהול; B.Aראשון (
) M.Aתואר שני (

בפילוסופיה 
מאוניברסיטת תל  

 אביב 

תואר דוקטור  
)  M.Dלרפואה (

מאוניברסיטת  
 פירנצה, איטליה

) B.A(תואר ראשון 
בכלכלה 

מאוניברסיטת  
Yale   

-- 

תואר ראשון  
)B.A.  בכלכלה (

מהאוניברסיטה  
העברית; תואר שני  

)MBA במנהל (
עסקים 

מאוניברסיטת תל  
 אביב 

תואר ראשון  
)LL.B ,במשפטים (

) B.Aתואר ראשון (
בניהול תואר שני  

)M.A במימון (
מאוניברסיטת תל  

 אביב 

השנים   5 -עיסוק ב
 האחרונות: 

 מנכ"ל החברה

גלובל  בחברת  שכיר 
בע"מ,   ייעוץ  וילג' 

-Deבעלים של חברת  
Gez Ltd. 

השקעות   סמנכ"ל 
אלטרנטיביות  

חברה   בהראל 
 לביטוח בע"מ

תחום  מנהלת 
בקבוצת   התשתיות 

 CIMההשקעות של  

וחבר   מייסד  שותף 
ההשקעות   בוועדות 
ב   הנכסים  וניהול 

CIM 

תפעול  מנהלת 
בחברת  

Lemonade LTD ;
ב תפעול   -מנהלת 

HSBC 

מנהלת  שותפה 
ירון עו"ד  - במשרד 

שוורץ  פלר  אלדר, 
 ושות'

תאגידים בהם  
 משמש כדירקטור: 

-- 

Idomoo; Cyber 
Observer 
Altris Ltd; 
De - Gez Ltd 
Sightx 

Tsumego Ltd; 
Biond Biologics 
Ltd; QM 
technologies Inc; 
Ein Tal Ltd; Ein 
Tal Hadassa Ltd; 
Tabit 
Technologies 
Ltd; 

Yale China 
Association 
Board of 
Trustees 

SkyPower 
 -- וחברות בנות שלה

פתוח -תדאה
טכנולוגי 

ואוטומציה בע"מ; 
לודזיה רוטקס  

השקעות בע"מ; 
ארקו החזקות  

בע"מ; נאוויטס  
פטרוליום, שותפות 
מוגבלת; פנאקסיה 
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 טל ירון אלדר  עדינה אקשטיין  אברהם שמש  צ'ילאן טאנג הרמלין גיא  אורן רוזנבך  ערן מלר  שם: 
Oxford 
Nanopore 
Technologies 
Ltd 

אל  מעבדות ישר
בע"מ; אופטיבייס  

 בע"מ

משפחתית   קרבה 
אחר  עניין  לבעל 

 בחברה: 

משה   של  בנו  כן, 
מניות  (בעל  מלר 

 בחברה)

שני,   שאול  של  חתן 
 -- -- -- -- -- בעל עניין בחברה
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 נושאי משרה בכירה של התאגיד  : א26תקנה 

נלין   ערן דגני  ז'אן סממה  שם: 
ענת כהן  עידו מולד  שארמה 

 שגב 
זיו רמתי  

 מילר
אריה 

נורית   דוד גור  לומלסקי
 סבג 

דורון   חוזה סנצ'ס 
 רוזנבלום 

שם 
 באנגלית

Jean 
Salomon 

Scemama 

Eran Dgani Nalin 
Sharma 

Ido Mulad Anat 
Cohen 
Segev 

Ziv 
Ramati 
Miller 

Arye 
Lumelsky 

David Gur Nurit 
Landau 

Sabag 

Jose 
Carlos 

Montoro 
Sanchez 

Doron 
Rozenblu

m 

 תפקיד 

סמנכ"ל   סמנכ"ל תפעול מנכ"ל
אסיה, 

מועסק ע"י 
אקופיה 

 הודו

סמנכ"ל  
 מו"פ

סמנכ"לית  
 שיווק 

סמנכ"ל  
 טכנולוגיה

סמנכ"ל  
 כספים 

סמנכ"ל  
 מוצר 

מנהלת 
משאבי  

 אנוש 

מנהל 
מכירות  

EAA 

 מבקר פנים

מספר  
 זיהוי

015210792 023073596 K8662110  32820938 03337009
9 

021801766 306004078 022200448 2434341
0 

XDD7530
81 

024850406 

תאריך  
 לידה

בנובמבר  14 1970ביוני  19
1967 

ביולי  5
1983 

באוגוסט   3
1978 

18  
בדצמבר  

1976 

ביוני  27
1983 

בפברואר   23
1985 

בנובמבר  10
1965 

במאי  22
1969 

בספטמבר   3
1979 

12  
בפברואר  

1970 

תחילת 
 כהונה 

באפריל  1
2020   

 באפריל 1 2016בדצמבר  4
 2017 
 

 בספט' 15
2020 

בינואר   1
2014 

במרץ  1
2020 

בפברואר  4
2018 

במרץ  22
2021 

במרץ  22
2021 

במרץ  6
2022 

 במרץ 22
 2021 
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 השכלה 

תואר ראשון  
בחשבונאות 

וכלכלה 
מאוניברסיט 
ת תל אביב. 

תואר שני  
במנהל 
עסקים 

)MBA( 
מאוניברסיט 

, INSEADת 
פונטבלו, 

 צרפת 

תואר ראשון  
)B.A בכימיה (

ומחשבים  
מהאוניברסיטה  

הפתוחה;  
תעודת מהנדס  

מכונות  
מאוניברסיטת  
Berufsakade

mie 
בשטוטגרט, 

 גרמניה

תואר ראשון  
בהנדסת  
מכונות  

)B.Tech  (
מהמכון  

הטכנולוגי 
הודו 

)BHU  ,(
ווארנסי;  
תואר שני  

במנהל 
עסקים 

)MBA (
סי מאוניבר

טת  
 היידרבאד. 

תואר ראשון  
)B.Sc.  (

בהנדסת  
 חשמל

מהטכניון;  
תואר ראשון  

)B.A  (
בפיזיקה  

מהטכניון;  
תואר שני  

במנהל 
עסקים 

)MBA( 
מאוניברסי 
 טת חיפה. 

תואר  
ראשון  

)B.A 
Des.  (

מהאקדמי 
ה לעיצוב 

ואמנות  
 בצלאל

תואר ראשון  
)B.Sc.  (

בהנדסת  
תוכנה 

(הנדסת 
חשמל, מדעי 

המחשב) 
מאוניברסי 

 טת תל אביב 

תואר ראשון  
בחשבונאות 

וכלכלה 
מאוניברסי 

טת בן  
גוריון. תואר  

שני 
במשפטים  

)MA  (
מאוניברסי 

 טת בר אילן 

תואר ראשון  
בהנדסת  
מכונות  

מאוניברסי 
טת בן  
 גוריון; 

תואר שני  
במנהל 
עסקים 

מאוניברסי 
טת בן  
 גוריון.

מינהל 
בתי  

מלון 
ותיירות  

- 
Hilton 

London 

מהנדס  
 -י תעשיית

 Austral -מ
University

, BsAs 
Argentina

; Electric 
Market - 
I.T.B.A, 

BsAs 
Argentina 

Project 
Manageme

nt - San 
Andrews 
Business 

School, 
BsAs 

Argentina;  
PDD - IAE 

Business 
School; 

Executive 
Program in 
Renewable 
Hydrogen - 

ECI, 
Madrid 
Spain; 

 
 

בוגר  
)B.A.  (

בונאו בחש
ת 

מהמכללה 
  -למנהל ו
M.B.A 

ממכללת  
 קריית אונו 
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עיסוק  
 5 -ב

השנים 
האחרונו 

 ת

מנכ"ל שיכון  
ובינוי  

אנרגיה, 
סמנכ"ל  

REG 
Europe & 

Internationa
l Trading & 
Commoditi

es  ,
Renewable 

Energy 
Group  ,
מנכ"ל 

Petrotec AG 

VP 
Operations 

בחברת  
Scodix ; 

 

Vice 
President 

of Solar 
בחברת  

RattanIndi
a  מנהל ;

אסטרטגיה 
בכיר  

בחברת  
TATA 
Power 
Solar 

סמנכ"ל  
מחקר  

ופיתוח 
בחברת היי  

סק  
מעבדות;  

ראש קבוצת  
הנדסת  
מערכת  
בחברת  
 אלביט 

מנהלת 
שיווק  
 בחברה 

Electronic 
Group 

Manager  
בחברת  

GI.VIEW 

אנליסט  
בחברת  

אמדוקס;  
יועץ בחברת  

KPMG 

סמנכ"ל  
  -מוצר ו

customer 
success  
בחברת  

Friendly 
Robotics 

(MTD 
Products) 

מנהלת 
משאבי  

אנוש 
בחברת  

בריזומט 
 ר בע"מ 

מנהל פיתוח  
 -עסקי 

Nagratin; 
דירקטור  

פיתוח עסקי 
LATAM - 
Arctech 

Solan ; 
Commerci

al 
Manager 

Power 
Plants - 

MAN 
Energy 

Solutions 

שותף  
ובעלים 
בעזרא  
-יהודה

רוזנבלום 
יעוץ, בקרה 

וניהול  
 סיכונים 

 

קרבה  
משפחתי 
ת לבעל 

עניין 
אחר 

 בחברה 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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 מורשי חתימה עצמאיים בתאגיד : ב26תקנה 

 לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים. 

 רואה חשבון של התאגיד : 27תקנה 

PwC Israel  קסלמן וקסלמן 

 6492103, תל אביב, 146רח' מנחם בגין מען המשרד: 

 שינוי בתקנון ההתאגדות : 28תקנה 

 לא חלו שינויים בתקנון ההתאגדות של החברה.  בתקופת הדוח

 המלצות והחלטות הדירקטורים : 29תקנה 

 . לדוח התקופתי פרק א'ל 4יף לפרטים אודות חלוקת דיבידנד ראו סע .1

, ראו  2021בפברואר    11לפרטים אודות החלטות האסיפה הכללית המיוחדת של החברה מיום   .2

 לדוח הדירקטוריון המצורף כפרק ב' לדוח התוקפתי.   3.3סעיף 

מיום   .3 החברה  של  השנתית  הכללית  האסיפה  החלטות  אודות  ראו 2021בדצמבר    28לפרטים   ,

  29) ומיום  2021-01-169905(מס' אסמכתא:    2021בנובמבר    23החברה מיום  דיווחים מיידים של  

 ), הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.2021-01-186723(מס' אסמכתא:  2021דצמבר ב

 החלטות החברה  : א29תקנה 

 כתבי פטור ושיפוי  .1

לפטור התחייבות  כתבי  אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית מתן    2020בנובמבר    19ביום  

("ו בחברה  המשרה  ולנושאי  לדירקטורים  המשרהלשיפוי  הדין,   ,")נושאי  להוראות  בכפוף 

 במסגרתם בתחייבה החברה: 

  עקב ,  בעקיפין   ובין  במישרין  בין,  לה  שיגרם  נזק  כל  בשל,  מראש  המשרה  נושאי  את  לפטור .א

  המונח  כהגדרת,  בחלוקה  הזהירות  חובת  הפרת  בשל  למעט(  כלפיה  הזהירות  חובת  הפרת

  או  בחברה  מועסקים  או  משרה  נושאי  היותם  ובתוקף  לב  בתום  בפעולותיהם)  החברות  בחוק

  על   יחול  לא   הפטור.  לעת   מעת  שתהיינה  כפי,  החברה  של  קשורות  בחברות  או  בנות  בחברות

 עניין  בה יש בחברה כלשהו משרה לנושא  או) שיהיה ככל( השליטה שלבעל עסקה או החלטה

 ). החברות בחוק המונח כהגדרת( אישי

 או  אחת עקב שיוציאו או עליהם שתוטל, הוצאה  או חבות  כל בשל המשרה נושאי את לשפות .ב

(מאלה  יותר   בתוקף   שעשו  שלהן  נגזרת  או/ו)  מחדל   או/ו  החלטה  לרבות(  פעולותיהם)  1: 

  או/ו)  מחדל  או/ו  החלטה  לרבות(  פעולותיהם)  2(;  בחברה  מועסקים  או/ו  משרה  נושאי  היותם

  של   קשורות   או/ו  בנות  בחברות  החברה  מטעם  שמונו  משרה  נושאי  היותם   בתוקף  שלהן  נגזרת

 שלהן   נגזרת  או/ו)  מחדל  או/ו  החלטה  לרבות(  פעולותיהם )  3; (לעת  מעת   שתהיינה  כפי,  החברה

 . לעת מעת שתהיינה כפי, החברה של קשורות או/ו בנות בחברות מועסקים היותם בתוקף

 בפוליסת ביטוחהתקשרות  .2

  , בהתאמה ודירקטוריון החברהועדת התגמול    ואישר  ,2022  במרץ  30וביום    2022במרץ    16  ביום

כום הכיסוי הביטוחי הכולל בתנאים הבאים: סביטוח דירקטורים ונושאי משרה    רכישת פוליסת 
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של   ולתקופה  ונושאי  12למקרה  הדירקטורים  לכל  לא  חודשים,  בחברה,  על    המשרה    15יעלה 

ההשתתפות העצמית של   ; סכוםאלפי דולר 50השנתית לא יעלה על  סכום הפרמיה; מיליון דולר

לגביהן    ובקנדה  למעט לגבי תביעות בארה"ב  דולר, אלפי    20  יהיה עדהחברה במסגרת הפוליסה  

תהיה ולמעט תביעות ניירות ערך בהן ההשתתפות דולר, אלפי  70 תהיה עדההשתתפות העצמית 

ניירות ערך בקשר עם ההנפקה לציבור, סכום ההשתתפות אלפי    100  עד ביחס לתביעות  דולר. 

 אלפי דולר. 200העצמית תהיה עד 

 אימוץ מדיניות תגמול  .3

 בהתאם ,  תגמול  מדיניות  הכללית  והאסיפה  החברה   דירקטוריון  אישרו  2020  בנובמבר  19  ביום

 החובה  לעניין   הקלות(  החברות  לתקנות 1  בתקנה  לאמור  בהתאם  וכן  החברות  לחוק א267  לסעיף

במשך  תגמולה  מדיניות  לפיה,  2013-ג"תשע),  תגמול  מדיניות  לקבוע בתוקפה   שנים   5  תעמוד 

  מצורף  התגמול  מדיניות  העתק.  בבורסה  למסחר  החברה  מניות  לראשונה  נרשמו  שבו  מהמועד

 '.ב כנספח לתשקיף

 

 

 2022במרץ  30תאריך הדוח: 

 

 __________________________ 

 בע"מ  אקופיה סיינטיפיק

 

 חתימה  תפקיד  שם החותם

 _______________  יו"ר הדירקטוריון  ערן מלר

 _______________  מנכ"ל ז'אן סממה
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	1.1.7 תחום הפקת האנרגיה העולמי באמצעות מתקנים פוטו-וולטאיים בכלל, ובאמצעות מתקנים תשתיתיים (מסוג Utility-scale) בפרט, מצוי במגמת צמיחה והתפתחות מזה שנים3F  ועל כן, להערכת החברה, פוטנציאל ההתרחבות של פעילותה הוא גדול, והשוק הפוטנציאלי מכיל בתוכו את האת...
	1.1.8 למועד הדוח, להערכת החברה, המאפיינים הייחודיים של הפתרונות שמציעה החברה ביחס לפתרונות אחרים הקיימים בשוק, שיתופי הפעולה של החברה עם חברות משמעותיות בתחום האנרגיה המתחדשת וצבר ההזמנות הקיים, כמו גם הניסיון המוכח שנרכש בשמונה שנות פעילות החברה, ממצ...
	1.1.9 המודל העסקי של החברה מתבסס על התקשרויות ארוכות טווח עם לקוחות במסגרת "חבילה כוללת" של מוצרים ושירותים, במסגרתה מספקת החברה ללקוחותיה, הן פתרון טכנולוגי יעיל, ארוך טווח ושאינו כרוך במשאבים של אנרגיה, מים וכוח אדם לניקוי הלוחות הסולאריים במתקן, וה...
	1.1.10 הצמיחה של החברה מונעת בעיקר על ידי הגידול הגלובלי המשמעותי בהקמת מתקנים פוטו-וולטאיים וכן כתוצאה מפוטנציאל השוק הקיים של מתקנים פוטו-וולטאיים שהקמתם הושלמה, המהווים יחד פוטנציאל שעל גביו יכולה החברה להתקין את מערכותיה. ככלל, החברה מתקשרת בהסכמי...
	1.1.11 למועד דוח זה, עיקר פעילותה של החברה מתבצע בהודו ובישראל, ולחברה פעילות גם במדינות צ'ילה, ארה"ב, מקסיקו ובמדינות נוספות במפרץ הפרסי. כחלק מתהליך צמיחת החברה והרחבת פעילותה, החברה חותרת להאצת והרחבת היקפי פעילותה באזורים הרלבנטיים במדינות נוספות,...
	האמור בסעיף 1.1 זה לעיל באשר לתכניות והערכות החברה בקשר עם פעילותה, הנו בבחינת מידע הצופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על מידע אשר אינו בשליטתה של החברה או שאינו בשליטתה הבלעדית, ואינו ודאי. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהע...
	1.2 מבנה ההחזקות של החברה
	להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה, נכון למועד הדוח:
	(*) מוחזקת באמצעות תאגיד המחזיק בנאמנות את מניותיה עבור החברה.

	1.3 אירועים מהותיים בתקופת הדוח וכן בתקופה שעד מועד פרסום הדוח
	במהלך חודש דצמבר 2019, התפרץ נגיף ה"קורונה", תחילה בסין, ובהמשך ברחבי העולם. התפרצות נגיף ה"קורונה" גרמה לאי-ודאות בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי בעקבות השבתת עסקים רבים, האטה בייצור ועיכוב במשלוחים ובתחבורה הפנים ארצית והבינלאומית.
	לקראת סוף שנת 2020, אושר בארה"ב ובאירופה שימוש בחיסונים שפותחו נגד נגיף הקורונה. במהלך חודש דצמבר 2020, החלו מספר מדינות ברחבי העולם, במבצע לחיסון האוכלוסייה מפני הנגיף.
	במהלך החודשים אפריל ומאי של שנת 2021, ובעקבות התפשטות וריאנט ה"דלתא" של נגיף הקורונה בהודו, חלה עלייה משמעותית בשיעור הנדבקים בנגיף, והרשויות הטילו מגבלות על תנועת האזרחים ועל פעילות המשק. עם זאת, במהלך חודש יולי לשנת 2021 מספר הנדבקים היומי ירד בצורה...
	במהלך החודשים ינואר ופברואר של שנת 2022, ובעקבות התפשטות וריאנט ה"אומיקרון" של נגיף הקורונה בהודו, שוב חלה עלייה בשיעור הנדבקים בנגיף, והרשויות הטילו מגבלות אזוריות על תנועת האזרחים ועל פעילות המשק. סמוך למועד פרסום הדוח, עם הירידה בשיעור הנדבקים, הוס...
	בשלב זה, לא ניתן להעריך את משך המשבר ועוצמתו ואת מלוא השלכותיו על פעילות החברה ותוצאותיה, כמו גם את קצב יישום ההקלות במדינות שונות בעולם ואת מידת השפעתן על ההתאוששות מהמשבר הכלכלי בנסיבות הנוכחיות.
	השפעות משבר הקורונה על שוק מתקני ה-PV

	בשנים 2020 ו- 2021, בין היתר בשל השפעות התפרצויות מגפת הקורונה ומגבלות התנועה במדינות השונות, נגרמו עיכובים מסוימים בהליכי ההקמה של מתקנים פוטו-וולטאיים במדינות רבות בעולם, אשר הותירו את התחזיות הגלובאליות לגידול משמעותי של תעשייה זו, לצד הורדה מסוימת...
	כמו כן, במהלך שנת 2021, ובין היתר בעקבות משבר הקורונה, החל מחסור עולמי בסחורות ובחומרי גלם, בפרט ברכיבים אלקטרוניים, אשר גרם לשיבושים בשרשרת האספקה ולירידה בהיקף ההשקעות בתחום מתקני ה- PV בתקופה זו. כתוצאה מהמחסור כאמור ומעליה בעלויות השינוע וההובלה ה...
	עם זאת, על פי ההערכות, חרף משבר הקורונה, השוק הפוטו-וולטאי יוסיף לצמוח ולהתפתח בשנים הקרובות, זאת בין היתר לאור התרחבות שוק זה ברחבי העולם ואימוץ מדיניות תומכת וחזקה על ידי מדינות רבות בעולם.
	השפעות משבר הקורונה על פעילות החברה

	בין ההשפעות של משבר הקורונה על החברה, קיימת ההשפעה הישירה על מדינות היעד בהן מתבצע עיקר פעילות החברה נכון למועד הדוח, בהודו ובישראל, אשר נפגעו מהמשבר באופן משמעותי והן עדיין מתמודדות עמו.
	השלכותיו של משבר הקורונה השפיעו על פעילות החברה כמפורט להלן:
	א. התקנת מערכות החברה: נכון למועד הדוח, השפעות התפשטות וירוס הקורונה, בעיקר בהודו וכן במדינות נוספות בהן פועלת החברה, מתבטאות בעיקר בהאטה משמעותית בהשלמת ההקמה של מתקנים פוטו-וולטאיים במדינות רבות בעולם. ההאטה כאמור צפויה לגרום לדחייה נוספת בהתקשרויות...
	על אף האמור, לקראת סוף שנת 2020 ובמהלך שנת 2021, החברה הצליחה להשלים מספר התקנות אשר הוזמנו במהלך השנים 2019 ו- 2020 והתקנתן נדחתה בשל משבר הקורונה ובשל המגבלות והסגרים שהוטלו על האוכלוסייה בהודו.
	ב. הכנסות החברה וצבר הזמנות: התקנת המערכות הרובוטיות של החברה במתקנים הסולאריים של לקוחותיה נעשית, ככלל, במסגרת השלב האחרון בהקמת המתקן הסולארי ועל כן מהווה את החוליה האחרונה בשרשרת ההפעלה של המתקנים הסולאריים. כפועל יוצא, עיכובים בהקמת המתקנים הסולאר...
	בעקבות משבר הקורונה חלו עיכובים בהתקשרויות חדשות של החברה (בין היתר בשל אי הוודאות השוררת בשוק לגבי מועדי הקמת מתקנים והתמקדות הלקוחות בניהול השפעות משבר הקורונה על פני התקשרויות עם החברה), במימוש התקשרויות עם לקוחות מכוח הסכמי מסגרת ומזכרי הבנות. יצו...
	על רקע זה, נכון למועד הדוח, החברה עדכנה את תחזית ההכנסות הצפויות שלה בגין הזמנות מלקוחות במסגרת צבר ההזמנות בגין מכירה והתקנה של מערכותיה ומתן שירותי תפעול ותחזוקה בגינן (לפרטים ראו סעיף 12 להלן).
	לפרטים נוספים אודות הכנסות החברה בשנת 2021, ראו סעיף 1.5 לדוח הדירקטוריון וביאור 15 לדוחותיה הכספיים של החברה.
	ג. ייצור מערכות החברה: נכון למועד הדוח, בעקבות ההאטה בהתקשרויות חדשות כאמור לעיל, בתקופת הדוח פעילות הייצור של מערכות החברה קטנה בהתאמה, וזאת לאחר שחזרה לייצור סדיר מאז חודש מאי 2020. ככל שיוטלו סגרים נוספים במדינות בהן פועלת החברה, ישנו חשש להאטה או ...
	בנוסף, למועד הדוח, בעקבות משבר הסחורות העולמי, קיים מחסור בחומרי גלם ורכיבים אלקטרוניים מהסוג אשר נדרש לצורך ייצור והרכבה של המערכות הרובוטיות של החברה (ביניהם מתכות, אלומיניום, שבבים, פאנלים סולאריים ומוצרים נוספים). המחסור העולמי גורם להתייקרות משמ...
	המחסור בחומרי גלם ורכיבים, מהווה סיכון להמשכיות הייצור של מוצרי החברה ויכולתה לעמוד בביקושים של הזמנות צפויות לשנים 2022 ו- 2023.
	ד. שיווק והפצה: המגבלות הנרחבות אשר מוטלות מעת לעת עקב משבר הקורונה הביאו להתאמת פעילות השיווק של החברה על פי הצורך. בין היתר, אירועים פרונטאליים של התעשייה אינם מתקיימים והומרו לאירועים דיגיטליים אשר יעילותם השיווקית אינה ידועה. בנוסף לכך, בעקבות מגב...
	ד. שיווק והפצה: המגבלות הנרחבות אשר מוטלות מעת לעת עקב משבר הקורונה הביאו להתאמת פעילות השיווק של החברה על פי הצורך. בין היתר, אירועים פרונטאליים של התעשייה אינם מתקיימים והומרו לאירועים דיגיטליים אשר יעילותם השיווקית אינה ידועה. בנוסף לכך, בעקבות מגב...
	ד. שיווק והפצה: המגבלות הנרחבות אשר מוטלות מעת לעת עקב משבר הקורונה הביאו להתאמת פעילות השיווק של החברה על פי הצורך. בין היתר, אירועים פרונטאליים של התעשייה אינם מתקיימים והומרו לאירועים דיגיטליים אשר יעילותם השיווקית אינה ידועה. בנוסף לכך, בעקבות מגב...
	נוכח האמור לעיל, החל מפרוץ משבר הקורונה ברחבי העולם, החברה מבצעת תהליכי ניהול סיכונים נרחבים ופועלת באופן רוחבי, בכל רבדי פעילותה, על מנת להתמודד עם סוגיות ו/או אירועים הנוגעים לתקופה זו והשלכותיה האפשריות. במטרה לצמצם את השפעותיו של המשבר, מבצעת החבר...
	א. ביצוע עבודות תחזוקה: פעילות התחזוקה של החברה למערכותיה המותקנות באתרי הלקוחות בהודו ובישראל הוגדרה כחיונית, ועל כן פעילות זו נמשכה כסדרה מתחילת פרוץ המשבר.
	א. ביצוע עבודות תחזוקה: פעילות התחזוקה של החברה למערכותיה המותקנות באתרי הלקוחות בהודו ובישראל הוגדרה כחיונית, ועל כן פעילות זו נמשכה כסדרה מתחילת פרוץ המשבר.
	א. ביצוע עבודות תחזוקה: פעילות התחזוקה של החברה למערכותיה המותקנות באתרי הלקוחות בהודו ובישראל הוגדרה כחיונית, ועל כן פעילות זו נמשכה כסדרה מתחילת פרוץ המשבר.
	ב. חיזוק המבנה הפיננסי של החברה באמצעות גיוסי הון: סבבי הגיוס האחרונים שביצעה החברה, לרבות ההנפקה שביצעה בחודש נובמבר 2020, מחזקים את חוסנה הפיננסי ומאפשרים לה לקדם את האסטרטגיה העסקית שלה.
	ב. חיזוק המבנה הפיננסי של החברה באמצעות גיוסי הון: סבבי הגיוס האחרונים שביצעה החברה, לרבות ההנפקה שביצעה בחודש נובמבר 2020, מחזקים את חוסנה הפיננסי ומאפשרים לה לקדם את האסטרטגיה העסקית שלה.
	ב. חיזוק המבנה הפיננסי של החברה באמצעות גיוסי הון: סבבי הגיוס האחרונים שביצעה החברה, לרבות ההנפקה שביצעה בחודש נובמבר 2020, מחזקים את חוסנה הפיננסי ומאפשרים לה לקדם את האסטרטגיה העסקית שלה.
	ג. חומרי גלם: הנהלת החברה מבצעת הערכה שוטפת לגבי המחסור בחומרי גלם, לצורך המשך ייצור המערכות הרובוטיות באופן רציף, על מנת שלא לפגוע ביכולת החברה לעמוד בהזמנות מלקוחותיה. יצוין, כי החברה מחזיקה במלאי מוצרים וחומרי גלם, כמפורט בסעיף 19.4 להלן, וכן החבר...
	ג. חומרי גלם: הנהלת החברה מבצעת הערכה שוטפת לגבי המחסור בחומרי גלם, לצורך המשך ייצור המערכות הרובוטיות באופן רציף, על מנת שלא לפגוע ביכולת החברה לעמוד בהזמנות מלקוחותיה. יצוין, כי החברה מחזיקה במלאי מוצרים וחומרי גלם, כמפורט בסעיף 19.4 להלן, וכן החבר...
	ג. חומרי גלם: הנהלת החברה מבצעת הערכה שוטפת לגבי המחסור בחומרי גלם, לצורך המשך ייצור המערכות הרובוטיות באופן רציף, על מנת שלא לפגוע ביכולת החברה לעמוד בהזמנות מלקוחותיה. יצוין, כי החברה מחזיקה במלאי מוצרים וחומרי גלם, כמפורט בסעיף 19.4 להלן, וכן החבר...
	ד. פיתוח עסקי: החברה ממשיכה לבחון הזדמנויות לפיתוח עסקי ופועלת במטרה לקדם הזדמנויות עסקיות בשוק הישראלי ובשוק הבינלאומי. החברה מאמינה כי בעקבות המשבר יתהוו לה הזדמנויות עסקיות נוספות לאור המשך הגידול בהשקעות של מדינות וגופים שונים באנרגיות מתחדשות, ומ...
	ה. פעילות שיווק: לאור משבר הקורונה, וכחלק מהמעבר של התעשייה כולה לאירועים דיגיטליים, עיקר פעילות השיווק של החברה מתבצע באופן מקוון. בכלל זה, החברה מקיימת פגישות וירטואליות עם לקוחות פוטנציאליים. עם הסרת המגבלות על מעברים בינלאומיים, המשיכה החברה במאמצ...
	ו. משאבי אנוש: משבר הקורונה גרם למשבר נרחב בסקטור העסקי, כך שעסקים רבים נדרשו לצמצם עלויות שכר, כמות עובדים, ובחלק מהמקרים גם חברות נאלצו לסגור את פעילותן כליל. כתוצאה מכך, עובדים איכותיים רבים מחפשים דרך חדשה וישנם מעברים רבים של עובדים בין חברות. הח...
	בהיבט הסביבתי, נראה כי המשבר הדגיש את מידת החשיפה של האנושות לאירועי טבע גלובאליים, את ההשפעות החיוביות של ההגבלות שנבעו מהמשבר על הסביבה, לרבות הפחתת זיהום האוויר, וכן את החשיבות באימוץ מדיניות אשר תקדם צמיחה כלכלית לצד קידום יתרונות סביבתיים5F . בהת...
	על-פי מחקר שנערך על ידי ארגון ה- OECD, לפחות 30 מדינות החברות בארגון כללו צעדים שמטרתם לתמוך במעבר לכלכלות "ירוקות" יותר כחלק מאסטרטגיות השיקום שלהן מהמשבר. הצעדים שננקטו כוללים, בין היתר, מענקים, הלוואות והקלות במס למחקר, פיתוח ופריסה של אנרגיה נקייה...
	פרט לכך, ההגבלות שהוטלו בשל התפרצות מגפת הקורונה כללו צמצום האינטראקציה בין אנשים, ולאור הרגלים שהוטמעו בסביבה העסקית כגון מתן שירותים מרחוק, ניכרת מגמת האצה במעבר לאוטומציה ודיגיטציה של שירותים. מגמה זו העלתה את הצורך בשימוש בפתרונות אוטומטיים המאפשר...
	נכון למועד הדוח, וריאנט האומיקרון הינו זן נגיף הקורונה הנפוץ בעולם, אשר השפעותיו על בריאות הציבור הינן מתונות ביחס לווריאנט הדלתא וקודמיו. ממשלות רבות בעולם החלו בשחרור מגבלות פעילות ותנועה שחלו לכל אורך משבר הקורנה העולמי, ומסתמנת מגמה של "חזרה לשגרה...
	על אף האמור, קיים חשש כי הימשכות המשבר והשפעותיו המתוארות לעיל בענף ניקוי המערכות הסולאריות בו פועלת החברה, יגרמו לעיכובים נוספים בהקמה של מערכות סולאריות, וכתוצאה מכך עיכוב בהתקשרויות חדשות של החברה עם לקוחות. בנוסף, עלייה במחירי חומרי הגלם המשמשים ל...
	האמור לעיל, בדבר השפעות אפשריות של נגיף הקורונה, והערכות החברה בקשר לכך, כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס על הנתונים המצויים בידי הנהלת החברה למועד הדוח, ואשר אין ודאות מלאה באשר להתממשותו. שינויים בהערכות החברה או החמרה גלוב...

	1.4 תיאור תמציתי של חברות הבת, ועיקר הפעילות המבוצעת בהן
	(א) אקופיה הודו - שותפות מוגבלת אשר הוקמה בחודש אוגוסט 2016 לפי דיני ההתאגדות של הודו. אקופיה הודו מרכזת את פעילות החברה בהודו. לפרטים אודות המבנה הארגוני של אקופיה הודו, ראו סעיף 18 להלן.
	(ב) אברמור יונייטד - חברה בת פרטית בבעלות מלאה של החברה, אשר הוקמה בחודש אוקטובר 2014 על פי דיני ההתאגדות של איי הבתולה הבריטיים (BVI), והינה בעלת הזכות להגיש בקשות לרישום הקניין הרוחני של החברה במדינות במזרח התיכון (למעט ישראל) בשם החברה.

	2. תחום הפעילות של החברה
	נכון למועד הדוח, לחברה תחום פעילות אחד המהווה מגזר פעילות בדוחותיה הכספיים, שהינו פיתוח, מכירה, תפעול ותחזוקה של מערכות רובוטיות לניקוי מתקנים סולאריים תשתיתיים במספר מדינות בעולם, כאשר נכון למועד הדוח עיקר פעילותה של החברה הינו בהודו ובישראל.
	במסגרת פעילותה, פיתחה החברה שלוש מערכות רובוטיות המופעלות מרחוק באמצעות פלטפורמה המבוססת על טכנולוגיית ענן. המערכות מספקות ליזמים ומפעילים של מתקנים פוטו-וולטאיים תשתיתיים פתרון טכנולוגי לשיפור יעילות הפקת האנרגיה של המתקן באמצעות רובוטים המבצעים את פ...
	לפרטים נוספים אודות תחום הפעילות של החברה, ראו האמור בחלק השלישי להלן.

	3. השקעות בהון החברה ועסקות במניותיה
	להשקעות בהון החברה ועסקות מהותיות אחרות במניותיה אשר בוצעו בשנתיים שקדמו למועד הדוח, ראו סעיף 3.2 לתשקיף, אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
	במהלך שנת 2021, מומשו 331,300 אופציות (לא סחירות) של החברה, אשר הוקצו לעובדים ונושאי משרה בחברה, ל- 331,300 מניות רגילות בתמורה כוללת של כ- 267 אלפי ש"ח
	לפרטים בדבר הקצאות אופציות (לא סחירות) לעובדים ונושאי משרה בחברה, ראו סעיף 18.7 להלן.
	למעט האמור לעיל, למיטב ידיעת החברה, בתקופת הדוח לא נעשו השקעות בהון החברה ולא בוצעו עסקאות מהותיות אחרות על ידי בעלי עניין בחברה במניות החברה מחוץ לבורסה.

	4. חלוקת דיבידנדים
	1
	2
	3
	2
	3
	4
	4.1 במהלך תקופת הדוח, החברה לא חילקה ולא הכריזה על חלוקת דיבידנדים.
	4.1 במהלך תקופת הדוח, החברה לא חילקה ולא הכריזה על חלוקת דיבידנדים.
	4.2 נכון למועד הדוח, לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנדים.
	4.3 למועד הדוח, לא קיימות על החברה מגבלות על חלוקת דיבידנדים.
	4.4 נכון ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד פרסום דוח זה, לחברה אין יתרת רווחים ראויים לחלוקה.
	חלק שני: מידע אחר
	5. מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה
	4
	5
	5.1 להלן תמצית הנתונים הכספיים של החברה בתחום פעילותה לשנים 2021-2020 (באלפי דולר):
	5.1 להלן תמצית הנתונים הכספיים של החברה בתחום פעילותה לשנים 2021-2020 (באלפי דולר):
	לשנה שהסתיימה ביום
	31 בדצמבר 2021
	31 בדצמבר 2020
	באלפי דולר
	הכנסות
	5,905
	3,032
	עלויות קבועות
	12,136
	7,432
	עלויות משתנות
	7,317
	4,721
	הוצאות (הכנסות) שאינן מיוחסות
	-
	-
	הוצאות (הכנסות) מימון, נטו
	(402)
	9,749
	הפסד נקי
	13,180
	18,888
	סה"כ הנכסים
	99,919
	111,472
	סה"כ ההתחייבויות
	4,313
	4,691
	פירוט ההתאמות של הסכומים המפורטים בטבלה שלעיל לסכומים בדוחות הכספיים ומהותן: ההנהלה מתייחסת להוצאות אשר הינן בעלות אופי חוזר, כגון: שכירות, שכר, פיננסים, משפטיות, קניין רוחני, וכו' כעלויות קבועות, ואילו עלות המכר, ברובה, ועלויות ספקים ויועצים שונים נח...
	5.2 להסברי הדירקטוריון על התפתחויות ביחס לנתונים הכספיים של החברה כפי שהם מופיעים בדוחותיה הכספיים המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, ראו סעיף 1.4 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המצורף כפרק ב' לדוח זה.
	6. סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
	להלן יובא תיאור תמציתי של המגמות, האירועים וההתפתחויות העיקריים בסביבה המקרו-כלכלית בה פועלת החברה, במישרין ובעקיפין, אשר למיטב ידיעת החברה והערכתה יש להם או עשויה להיות להם השפעה מהותית על פעילות החברה בתחום הפעילות8F .
	6
	6.1 השוק העולמי של אנרגיה סולארית
	6.1 השוק העולמי של אנרגיה סולארית
	6.1 השוק העולמי של אנרגיה סולארית
	פעילותה של החברה בפיתוח, מכירה ותחזוקה של פתרונות ניקוי רובוטיים למתקנים סולאריים תשתיתיים, ובכלל זה הביקוש למוצרים והשירותים שמספקת החברה בתחום הפעילות, עשויים להיות מושפעים במידה רבה, בין היתר, ממגמת הגידול המואצת בשנים האחרונות ומתחזיות הגידול בשני...

	6.1.1 המעבר לאנרגיה מתחדשת באמצעות מערכות סולאריות
	הקמת מתקני אנרגיה מתחדשת גדלה בקצב מהיר בשנים האחרונות וממשיכה להיות מנוע צמיחה משמעותי במשקי החשמל בעולם9F . כחלק ממגמה עולמית זו, המקודמת גם על ידי גופים בינלאומיים כדוגמת האו"ם10F , מדינות רבות מעודדות הקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ומקדמ...
	בשנת 2015 נערך הסכם האקלים בפריז, אשר אושרר גם בוועידת האקלים בגלזגו בשנת 2021, עליו חתומות מעל ל- 90% ממדינות העולם כולל מדינת ישראל. ההסכם כולל התחייבות של כל אחת מהמדינות להפחתת פליטות מזהמים בהתאם ליעדים שהוצגו על ידי כל מדינה. אחת הדרכים לכך היא ...
	זאת ועוד, עידן הקורונה זימן משבר עולמי, אשר בו לאנרגיות מתחדשות וקיימות מיוחס הכח להוות מנוע משמעותי לחילוץ הכלכלה, החברה והסביבה מהמשבר, בתהליך המכונה ה-Green recovery (OECD – Focus On Green Recovery)
	הפתרון השכיח כיום בעולם לניצול אנרגיה סולארית לייצור חשמל הינו מערכות פוטו-וולטאיות13F , המבוססות על הפיכת אנרגיית השמש ישירות לחשמל באמצעות לוחות סולאריים. מזה שנים, מתקנים פוטו-וולטאיים שולטים בענף ייצור החשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת ברחבי העולם14F .
	להלן תרשים המפרט את השינויים בהספק הגלובלי של אנרגיות מתחדשות לפי סוג הטכנולוגיה15F :
	להלן תרשים המפרט את השינויים בהספק הגלובלי של אנרגיות מתחדשות לפי סוג הטכנולוגיה15F :
	להלן תרשים המפרט את השינויים בהספק הגלובלי של אנרגיות מתחדשות לפי סוג הטכנולוגיה15F :
	ההשקעה בעולם באנרגיות מתחדשות המופקות באמצעות מתקנים פוטו-וולטאיים מצויה במגמת עליה ברמה העולמית: בשנת 2019 נרשמה עליה בקיבולת ייצור החשמל ממכשירים סולאריים פוטו-וולטאיים של כ-22%16F , אשר היוותה שיא צמיחה עולמי בקיבולת תאי PV. בשנת 2020 מגמת העלייה ה...


	דוח ברנע מלא 2021
	אקופיה
	להלן תרשים המציג את ההספק המותקן המצטבר של מתקני PV ברחבי העולם - היסטורי והערכות18:
	נכון לשנת 2021, עיקר ההספק המותקן של חשמל המופק באמצעות מתקנים סולאריים מצוי במדינות אסיה (בעיקר סין, יפן והודו) וצפון אמריקה (בעיקר בארה"ב)20F . על פי התחזיות, מדינות אסיה תמשכנה להוביל בכמות האנרגיה המופקת באמצעות מתקנים סולאריים, אשר תהווה במדינות ...
	להלן תרשים המתאר את תחזיות הפריסה הגלובאלית של ההספק המותקן לייצור חשמל באמצעות מתקנים סולאריים לשנים 2030 ו-2050:
	עם הצמיחה וההתבססות של שוק המתקנים הסולאריים והתחרות הגוברת בענף זה, פסקו הממשלות להעניק תמריצים לענף. כמו כן, מחירי ייצור החשמל באמצעות מתקנים סולאריים בשוק החופשי במדינות רבות בעולם ירדו למחירים שווים או אף נמוכים ממחיר ייצור חשמל ממקורות מסורתיים, ...
	בהתאם לכך, מומחים צופים כי אנרגיה סולארית תמשיך להיות מהטכנולוגיות המובילות בתחום האנרגיות המתחדשות בעשורים הקרובים, בין היתר לאור עלות הייצור הנמוכה והכדאיות הכלכלית גם בשוק חופשי וללא תמריצים24F .
	בהתאם לכך, מומחים צופים כי אנרגיה סולארית תמשיך להיות מהטכנולוגיות המובילות בתחום האנרגיות המתחדשות בעשורים הקרובים, בין היתר לאור עלות הייצור הנמוכה והכדאיות הכלכלית גם בשוק חופשי וללא תמריצים24F .
	בהתאם לכך, מומחים צופים כי אנרגיה סולארית תמשיך להיות מהטכנולוגיות המובילות בתחום האנרגיות המתחדשות בעשורים הקרובים, בין היתר לאור עלות הייצור הנמוכה והכדאיות הכלכלית גם בשוק חופשי וללא תמריצים24F .
	בהקשר זה, ראו התרשים להלן המציג את העלות התחרותית של ייצור אנרגיה באמצעות אנרגיות מתחדשות, בהן גם מתקני PV, לעומת הפקת אנרגיה בשיטות קונבנציונליות25F :
	למועד הדוח, סך ההספק המותקן הגלובאלי של ייצור אנרגיה סולארית הינו כ-1,000 ג'יגה-וואט, מתוכם מתקני Utility-scale המתאימים לפעילות החברה מהווים כ-69% מהתיסוף השנתי במתקנים סולאריים26F , צמיחה משמעותית בשנתיים האחרונות כמפורט בגרף להלן:
	יצוין כי להערכת החברה, בהתבסס על מחקרים שביצעה, מתקנים מסוג Utility-scale הממוקמים באזורים המתאימים לפעילות החברה (בעיקר אזורים יבשים, ללא סין), ומהווים ככלל את שוק היעד המיידי של החברה, כוללים, נכון למועד זה, מעל ל--39% מסך היקף מתקני Utility-scale ...
	כמו כן, על פי התחזיות, עד לשנת 2050 צפוי להגיע סך ההספק המותקן הגלובאלי של אנרגיה סולארית לכ-8,519 ג'יגה-וואט, מתוכם כ-60% צפויים להיות במתקנים מסוג Utility-scale28F . לפרטים אודות השפעת משבר הקורונה על תעשיית מתקני ה-PV, ראו האמור בסעיף זה להלן.
	להלן יובא פירוט בדבר המגמות וההתפתחויות שחלו בשוק המתקנים הפוטו-וולטאיים במדינות העיקריות בהן פועלת החברה וכן מגמות והתפתחויות כאמור שחלו בשווקים פוטנציאליים נוספים לפעילות החברה, נכון למועד דוח זה.
	שוק מתקני האנרגיה הסולארית בהודו
	הודו הינה צרכנית החשמל השלישית בגודלה בעולם29F , עם אזורים נרחבים ברחבי המדינה אשר עדיין סובלים מאספקת חשמל חלקית ולא סדירה30F . כמדינה אשר בתחומה שטחים נרחבים הנהנים מרמות קרינת שמש גבוהות במיוחד31F , הודו מהווה שחקן מוביל בשוק ייצור החשמל באמצעות לו...
	במהלך 11 החודשים הראשונים של 2021 (נכון ל-30 נובמבר 2021), הותקנו בהודו מתקנים בעלי יכולת תפוקה של כ-11,100 מגה-וואט באמצעות אנרגיה סולארית, מתוכם כ-7,000 מגהוואט במתקנים מסוג utility scale (JMK Research) וההספק המותקן המיוצר על ידי לוחות סולאריים המח...
	יצוין כי למיטב ידיעת החברה, ביחס למכרזים אשר פורסמו על ידי ממשלת הודו, ואשר המתקנים בגינם כבר הוקמו והופעלו, לא חל שינוי בתעריפי החשמל אשר נקבעו במסגרת המכרז, והתעריפים, ככלל, נשארים קבועים לכל אורך חיי תקופת המכרז (לרוב כ- 25 שנים).
	היקף האתרים הפוטו-וולטאיים הקרקעיים בהודו מסך ההתקנות מוסיף להיות גדול ביותר, כאשר נכון לסוף חודש ינואר 2022, ההספק המותקן המצטבר של מתקנים אלו הגיע לכ-42,430 מגה-וואט35F .
	ממשלת הודו קבעה יעדים לשימוש מוגבר במקורות אנרגיה נקיים ומתחדשים, וביניהם שימוש באנרגיה פוטו-וולטאית, וכבר מבצעת פרויקטים שונים של ייצור חשמל בקנה מידה גדול וממוקד באנרגיה ירוקה. משרד האנרגיה של הודו קבע יעד כולל להקים יכולות אנרגיה מתחדשת בהיקף מותקן...
	בכלל זה, בחודש יוני 2019 ממשלת הודו פרסמה המלצה ליזמי מתקנים פוטו-וולטאיים לעבור לשימוש בשיטות ניקוי לוחות סולאריים רובוטיות ללא שימוש במים38F , ובמקרים רבים היא אף מגבילה את אספקת המים למתקנים סולאריים לתקופה מרבית של 4 שנים בלבד (כך שנותרות כ-21 שני...
	החברה פעילה בשוק ההודי מזה כ-6 שנים. נכון למועד הדוח מערכותיה מותקנות על גבי 2,650 מגה-וואט של מתקנים פוטו-וולטאיים תשתיתיים.
	כמפורט לעיל, השוק ההודי הוא אחד משווקי המתקנים הסולאריים הצומחים בעולם. צמיחה זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בקביעת יעדים שאפתניים על ידי ממשלת הודו להרחבת הפעילות בתחום. בהתאם לכך, החברה בחרה לפעול בשוק זה, בין היתר, מאחר שזיהתה כי פעילותם של לקוחות המ...
	שוק מתקני האנרגיה הסולארית בישראל
	בשנים 2009 ו-2015, קבעה ממשלת ישראל יעדים מנחים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של 10% מצריכת האנרגיה עד לשנת 2020 ו-17% מצריכת האנרגיה עד לשנת 2030, שרובו המכריע צפוי להתקבל ממתקנים סולאריים40F . בחודש אוקטובר 2020 התקבלה החלטת ממשלה לפיה היעד ליצור...
	נכון לסוף שנת 2020, על פי נתוני חברת החשמל42F , אחוז ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת מתוך כלל צריכת החשמל בישראל עמד על כ-5.7%. כמו כן, נכון לסוף שנת 2020, עמד היקף ההספק המותקן בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בישראל על כ-2,200 מגה-וואט, כאשר התחזית לסוף שנת 2025 ...
	למועד הדוח, בישראל מותקנות מערכות החברה ב-14 מתקנים פוטו-וולטאיים תשתיתיים בישראל, בכללם האתר הגדול ביותר בישראל כיום, בעל היקף ייצור של 120 מגה-וואט הממוקם בצאלים, בבעלות שיכון ובינוי אנרגיה. בנוסף, החברה נמצאת בתהליכי התקנה ב- 3 אתרים נוספים.
	שוק מתקני האנרגיה הסולארית בשווקים פוטנציאליים נוספים לפעילות החברה
	כמפורט לעיל, במדינות רבות בעולם ניכרת מגמת גידול משמעותית בהיקף ההספק המותקן של מתקנים סולאריים, לרבות באמצעות מתקנים סולאריים תשתיתיים (מסוג Utility-scale). על פי התחזיות, מגמה זו צפויה להימשך גם בשנים הקרובות.
	על פי ההערכות, בין השנים 2021-2023, כמות ההתקנות של מתקנים מסוג Utility-scale בארה"ב צפויה להוות כ-65% מסך הפריסה הסולארית בארה"ב44F , כאשר כ-50% מתוכן באזורים בדרום ארה"ב, המתאימים לפעילות החברה מבחינת תנאי האקלים השוררים בהם.
	בשנת 2020 חל גידול של 40% בהתקנת מתקנים מסוג Utility-scale לעומת שנת 2019, וזאת על אף משבר הקורונה, אשר פגע בענפים רבים45F . בשנת 2021 חלה עלייה של כ- 25% בייצור החשמל מאנרגיה סולארית ביחס לשנת 202046F . כמו-כן, בשנת 2021 הממשל החדש בארצות הברית הצטרף...
	הצמיחה בשוק המתקנים הסולאריים באה לידי ביטוי גם בספרד, בעיקר החל מהמחצית השנייה של שנת 201949F . על פי פרסומים, לתחום ה-PV חלק משמעותי במעבר של ספרד לשימוש באנרגיה ירוקה, כאשר במחצית הראשונה של שנת 2020 ייצור אנרגיה באמצעות מתקנים סולאריים במדינה הגיע...

	מגמת גידול בשוק המתקנים הסולאריים נרשמה גם באזורים נוספים, בהם מדינות אמריקה הלטינית (בעיקר במקסיקו, ברזיל וצ'ילה)51F , על פי חברת המחקר HIS Markit’ היקף ההתקנות של מתקנים סולאריים צפוי להגיע לכ-16,500 מגה-וואט בשנת 2022, גם באוסטרליה ניכרת מגמת הגידו...
	במזרח התיכון הוכרזו בשנתיים האחרונות פרוייקטים בהיקפים של מאות מגהוואטים, כאשר ערב הסעודית הכריזה על מעבר ל-50% מכושר הייצור אשר יגיע מאנרגיות מתחדשות עד 2030 (Vision 2030), ועיר חדשה שכולה על טהרת ה-sustainability ואנרגיות מתחדשות, בעיקר אנרגיה סולאר...
	למועד הדוח, החברה התקינה או נמצאת בשלבים שונים של התקנת מוצריה, ב-7 מדינות שונות מתוך השווקים הנ"ל.
	לפרטים אודות האסטרטגיה העסקית של החברה אודות חדירה לשווקים פוטנציאליים לפעילותה, ראו סעיף 26 להלן.
	6.1.2 רגולציה בתחום מתקני PV
	ככלל, תחום האנרגיה המתחדשת תלוי ברגולציה המבוססת במידה רבה על החלטות ממשלתיות והחלטות רשויות האנרגיה במדינות השונות, המגדירות את מבנה האסדרות הרלבנטיות ואופן החיבור לרשת ומכירת חשמל עבור יצרני החשמל באנרגיה מתחדשת. על כן, ככלל, המגמות וההתפתחויות בהיק...
	6.1.3 התפתחויות טכנולוגיות בתחום מתקני ה-PV
	בשנים האחרונות מושקעים מאמצים בפיתוח טכנולוגיות שיאפשרו ניצול טוב יותר של הטכנולוגיה הפוטו-וולטאית. מגמות אלה מביאות, בין היתר, להגדלת יעילות הפקת האנרגיה של הלוחות הסולאריים, כך שרמות יעילות גבוהות יותר מגדילות את כמות האנרגיה המופקת בשטח נתון במתקן ...
	בשנים האחרונות מושקעים מאמצים בפיתוח טכנולוגיות שיאפשרו ניצול טוב יותר של הטכנולוגיה הפוטו-וולטאית. מגמות אלה מביאות, בין היתר, להגדלת יעילות הפקת האנרגיה של הלוחות הסולאריים, כך שרמות יעילות גבוהות יותר מגדילות את כמות האנרגיה המופקת בשטח נתון במתקן ...
	בשנים האחרונות מושקעים מאמצים בפיתוח טכנולוגיות שיאפשרו ניצול טוב יותר של הטכנולוגיה הפוטו-וולטאית. מגמות אלה מביאות, בין היתר, להגדלת יעילות הפקת האנרגיה של הלוחות הסולאריים, כך שרמות יעילות גבוהות יותר מגדילות את כמות האנרגיה המופקת בשטח נתון במתקן ...
	מגמה זו מפוצה על ידי גידול בכושר הייצור של המתקנים הסולאריים החדשים ולכן עד כה ההשפעה על היקף מכירות הרובוטים ליחידת שטח לא הייתה מהותית. פרט לכך, מגמת הגידול הקיימת והצפויה בכמות האתרים, כמו גם ההתפרשות של החברה לשווקים נוספים והורדת עלויות הייצור של...
	למגמה הגוברת בשנים האחרונות של ירידת התעריפים לייצור חשמל באמצעות אנרגיה סולארית, כמפורט בסעיף 6.1.1 לעיל, עשויות להיות השלכות על נכונות יצרני החשמל לשלם עבור פיתוחים טכנולוגיים כדוגמת פתרונות רובוטיים לתפעול ותחזוקת המתקנים, ומאידך, שחיקת הרווחים מא...
	בהקשר זה יצוין כי הכדאיות לרכישת והפעלת המערכות הרובוטיות של החברה נמדדת בעיקר ליחידת שטח, וביחס לאלטרנטיבה הידנית, שכן בעוד כושר התפוקה המשתפר של הלוחות הסולאריים מוריד את עלויות ייצור החשמל, הרי שהפתרון הרובוטי של החברה ישרת מאותו טעם כמות גדולה יות...
	בנוסף, להערכת החברה, עליית מחירי האנרגיה הקונבנציונאלית לצד הוזלת עלויות הייצור של אנרגיות מתחדשות, ובראשן אנרגיה פוטו-וולטאית, כמו גם הצורך להאט את קצב ההתחממות הגלובאלית ולייצב את האקלים, ימשיכו לשמור על הביקוש הגבוה להקמת מתקני PV. להערכת החברה, בט...
	בנוסף, להערכת החברה, עליית מחירי האנרגיה הקונבנציונאלית לצד הוזלת עלויות הייצור של אנרגיות מתחדשות, ובראשן אנרגיה פוטו-וולטאית, כמו גם הצורך להאט את קצב ההתחממות הגלובאלית ולייצב את האקלים, ימשיכו לשמור על הביקוש הגבוה להקמת מתקני PV. להערכת החברה, בט...
	בנוסף, להערכת החברה, עליית מחירי האנרגיה הקונבנציונאלית לצד הוזלת עלויות הייצור של אנרגיות מתחדשות, ובראשן אנרגיה פוטו-וולטאית, כמו גם הצורך להאט את קצב ההתחממות הגלובאלית ולייצב את האקלים, ימשיכו לשמור על הביקוש הגבוה להקמת מתקני PV. להערכת החברה, בט...
	עם ירידת הסבסוד הממשלתי למתקני PV במדינות רבות בעולם, והירידה בתעריפים המוצעים ליצרני האנרגיה, הצורך בתפעול האתרים הסולאריים בצורה מיטבית והורדת עלויות התחזוקה השוטפות הפכו להיות משמעותיים לצורך שמירה על רווחיות.
	נכון לשנת 2021, עלויות התפעול והתחזוקה בשוק הגלובאלי של מתקנים מסוג Utility-scale עומד על כ-2 מיליארד דולר בשנה (מתוכם שיעור של 12% עבור ניקוי הלוחות הסולאריים) ועל פי ההערכות צפויות לגדול לכ-4 מיליארד דולר בשנה עד לשנת 202554F .
	להערכת החברה, עלות המערכות הרובוטיות ללקוחות החברה מהוות לרוב שיעור חד ספרתי נמוך (1%-3%) מסך עלויות פרויקט הקמת המתקנים הסולאריים, ובהתאם לניסיון העבר שלה ושל לקוחותיה, שיעור התשואה ללקוח על ההשקעה בהתקשרות עם החברה (בהסכם רכישת המערכות הרובוטיות ובה...
	6.2 זמינות ספקים וחומרי גלם
	החברה דוגלת בפיתוח פתרונות מתוחכמים המורכבים בצורה פשוטה. המערכות הרובוטיות שמספקת החברה מורכבות ממגוון רכיבים הכוללים בעיקר מנועים, סוללות, רכיבי תקשורת, חיישנים וחלקים מכאניים שונים. החברה מקפידה להתקשר עם ספקים גדולים בעלי יכולות ייצור גבוהות ולרכו...
	החברה דוגלת בפיתוח פתרונות מתוחכמים המורכבים בצורה פשוטה. המערכות הרובוטיות שמספקת החברה מורכבות ממגוון רכיבים הכוללים בעיקר מנועים, סוללות, רכיבי תקשורת, חיישנים וחלקים מכאניים שונים. החברה מקפידה להתקשר עם ספקים גדולים בעלי יכולות ייצור גבוהות ולרכו...
	החברה דוגלת בפיתוח פתרונות מתוחכמים המורכבים בצורה פשוטה. המערכות הרובוטיות שמספקת החברה מורכבות ממגוון רכיבים הכוללים בעיקר מנועים, סוללות, רכיבי תקשורת, חיישנים וחלקים מכאניים שונים. החברה מקפידה להתקשר עם ספקים גדולים בעלי יכולות ייצור גבוהות ולרכו...
	למיטב ידיעת החברה, בעולם קיימים ספקים ויצרנים נוספים לרכיבים האמורים, ולהערכתה יש בידיה האפשרות לרכוש מוצרים ורכיבים תחליפיים מספקים מתחרים לגבי כל אחד מהרכיבים, ובמידת הצורך לאתר יצרן אחר להרכבת המערכות הרובוטיות של החברה, תוך פרק זמן מסוים, ללא תוספ...
	בעקבות משבר הסחורות העולמי, למועד הדוח קיים מחסור חמור בחומרי גלם הנדרשים לצורך ייצור מערכות החברה. לפרטים אודות דרכי החברה להתמודדות עם משבר הסחורות כאמור, ראו סעיף 1.3.5 לעיל.

	6.3 רגולציה
	מוצרי החברה כוללים רכיבי תקשורת שונים המחייבים אישורים רגולטוריים מגופים כגון ה- FCC55F  בארה"ב וגופים דומים בכל מדינה בה פועלת החברה. בהתאם לכך, במדינות שונות בהן החברה עשויה לפעול בעתיד, עשויות להיות דרישות למבדקים ואישורים נוספים אותם החברה תצטרך ל...
	בנוסף, מרבית לקוחות החברה הינם תאגידים אשר חרטו על דגלם את שמירת איכות הסביבה ומחייבים את החברה לעמוד בדרישות ותקנים סביבתיים שונים. ככל שהחברה, או מי שפועל מטעמה, לא יעמדו בדרישות כאמור, החברה עשויה להיות חשופה לביטול הסכמים, פגיעה במוניטין וירידה בי...
	בנוסף, מרבית לקוחות החברה הינם תאגידים אשר חרטו על דגלם את שמירת איכות הסביבה ומחייבים את החברה לעמוד בדרישות ותקנים סביבתיים שונים. ככל שהחברה, או מי שפועל מטעמה, לא יעמדו בדרישות כאמור, החברה עשויה להיות חשופה לביטול הסכמים, פגיעה במוניטין וירידה בי...
	בנוסף, מרבית לקוחות החברה הינם תאגידים אשר חרטו על דגלם את שמירת איכות הסביבה ומחייבים את החברה לעמוד בדרישות ותקנים סביבתיים שונים. ככל שהחברה, או מי שפועל מטעמה, לא יעמדו בדרישות כאמור, החברה עשויה להיות חשופה לביטול הסכמים, פגיעה במוניטין וירידה בי...
	כמו כן, הלקוחות השונים והרגולציה בענף במדינות שונות מחייבים את החברה בעמידה בתנאי העסקת עובדים ודיני עבודה שונים.
	לפרטים נוספים אודות רגולציה רלבנטית לתחום פעילות החברה, ראו סעיף 7.2 להלן.

	6.4 תנאי האקלים
	אחד היתרונות המרכזיים של הפתרונות אותן מציעה החברה ללקוחותיה בתחום הפעילות הינו הגדלת התפוקה של הלוחות הסולאריים בשל יעילות ותדירות הניקוי באמצעות המערכות הרובוטיות של החברה, באופן המאפשר ניצול מטבי של האנרגיה המופקת מהמתקן הסולארי, גם בתנאים של אבק ו...
	להערכת החברה, נכון למועד הדוח, כ-60% מן המתקנים הפוטו-וולטאיים התשתיתיים בעולם הינם באזורים יבשים בעלי מאפיינים אקלימיים המותאמים למערכות החברה ומאפשרים ניקוי יבש בצורה יעילה.
	כמו כן יצוין, כי בהתאם לדוחות האקלים שפורסמו, בין היתר, על ידי הארגון המטאורולוגי העולמי56F  והפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים57F , תדירות ורמת החומרה של סופות החול והאבק באזורים מסוימים בעולם הולכות וגוברות. כחלק מהשינויים האקלימיים, מעריכה החברה כי י...

	6.5 שינויים פוליטיים בשווקי היעד של החברה
	נכון למועד הדוח, חלק משווקי היעד של החברה והשווקים בהן פועלת החברה כיום נמצאים במדינות עם כלכלות מתפתחות המאופיינות בשינויים פוליטיים תדירים, ועל כן אי יציבות השלטון ושינויים פוליטיים וכלכליים במדינות אלה עשויים להשפיע על עמידת לקוחות החברה הפועלים במ...

	6.6 טכנולוגיה
	שיפורים טכנולוגיים מביאים לפיתוח של מערכות מתקדמות שמטרתן לייעל את פעילותן של המערכות הרובוטיות, ולשפר את תהליכי תחזוקן. חשיבותן של מערכות אלה עבור לקוחות החברה עולה, שכן הן מבטיחות שהמתקן הסולארי יוכל לשמור על רמות גבוהות של ביצועים טכניים וכלכליים ל...
	פרט לכך, פעילותה של החברה כחברת טכנולוגיה, עשויה להיות מושפעת משיפורים טכנולוגיים בתחום הפיתוח של מערכות מבוססות טכנולוגיית ענן ומפיתוחים טכנולוגיים נוספים המציעים פתרונות לייעול פעולות הניקוי, התפעול והתחזוקה של לוחות סולאריים. פריצות דרך טכנולוגיות ...
	לצורך התמודדות עם השפעות אפשריות של פיתוחים טכנולוגיים כאמור, החברה פועלת באופן שוטף להטמעת שיפורים וחידושים טכנולוגיים במערכות שפיתחה ובשירותי התפעול והתחזוקה הניתנים ללקוחותיה.
	לפרטים נוספים, ראו סעיף 7.5 להלן.

	6.7 תחרות
	בתעשייה הגלובאלית של פתרונות טכנולוגיים לניקוי ותחזוקה של לוחות סולאריים תשתיתיים (Utility-scale) פועלות נכון למועד הדוח, מספר חברות פיתחו פתרונות טכנולוגיים לניקוי של לוחות סולאריים, וכן קיימות חברות נוספות אשר מוצריהם מצויים בשלבי פיתוח. יצוין כי למ...
	בתעשייה הגלובאלית של פתרונות טכנולוגיים לניקוי ותחזוקה של לוחות סולאריים תשתיתיים (Utility-scale) פועלות נכון למועד הדוח, מספר חברות פיתחו פתרונות טכנולוגיים לניקוי של לוחות סולאריים, וכן קיימות חברות נוספות אשר מוצריהם מצויים בשלבי פיתוח. יצוין כי למ...
	בתעשייה הגלובאלית של פתרונות טכנולוגיים לניקוי ותחזוקה של לוחות סולאריים תשתיתיים (Utility-scale) פועלות נכון למועד הדוח, מספר חברות פיתחו פתרונות טכנולוגיים לניקוי של לוחות סולאריים, וכן קיימות חברות נוספות אשר מוצריהם מצויים בשלבי פיתוח. יצוין כי למ...
	יחד עם זאת, לפיתוחים עתידיים של מוצרים ושירותים מתחרים, כמו גם שינויים משמעותיים בפערי המחירים בין המוצרים אותם מציעה החברה ובין המוצרים המוצעים על-ידי חברות מתחרות, בעיקר בשווקים המרכזיים בהם פועלת החברה נכון למועד זה, עשויה להיות השפעה על נתח השוק ה...
	בהתאם לכך, החברה פועלת באופן שוטף לביצוע שיפורים במערכותיה על מנת לייעל ולשפר את ביצועי הרובוטים, וכן פועלת לפיתוח פתרונות זולים יותר עבור לקוחותיה לצורך ההתמודדות עם התחרות הגוברת.
	לפרטים נוספים אודות התחרות בתחום הפעילות של החברה, ראו סעיף 13 להלן.

	6.8 שער חליפין
	מטבע הפעילות של החברה הינו דולר ארה"ב. חלק מהתשלומים לספקי החברה וההכנסות מלקוחותיה נעשים במט"ח (בעיקר במטבע הרופי או השקל). יחד עם זאת, מרבית הכנסות החברה צמודות למטבע הדולר ארה"ב, כך שתנודות משמעותיות בשערי חליפין עשויות להשפיע באופן מוגבל על תוצאות...
	במהלך החודשים ינואר ופברואר 2021 נחלש השקל מול הדולר בכ-6% עד לרמה של כ - 3.3 ש"ח לדולר. עד לסוף המחצית הראשונה של שנת 2021 נשמרה יציבותו של השקל מול הדולר, על רקע הרכישות שביצע בנק ישראל בכ-25 מיליארדי דולרים. במחצית השנייה של שנת 2021 נרשמה מגמת ייס...
	במידה ומגמת התחזקות הדולר לעומת השקל תימשך במהלך שנת 2022, הדבר יכול לסייע לחברה במידה מסוימת בצמצום הוצאותיה, בעיקר בתחום הפיתוח ושכר העובדים בישראל, זאת לאור מגמת האינפלציה הנצפית במשק הישראלי.
	המידע שלעיל בדבר הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, מתבסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה בהתחשב בניסיון מנהליה וכן, על פרסומים וסקרים שנכתבו ושפורסמו על ידי גורמים מקצועיים בישראל ובעולם בקשר עם מצב המשק במדינות העיקר...
	המידע שלעיל בדבר הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, מתבסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה בהתחשב בניסיון מנהליה וכן, על פרסומים וסקרים שנכתבו ושפורסמו על ידי גורמים מקצועיים בישראל ובעולם בקשר עם מצב המשק במדינות העיקר...
	המידע שלעיל בדבר הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, מתבסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה בהתחשב בניסיון מנהליה וכן, על פרסומים וסקרים שנכתבו ושפורסמו על ידי גורמים מקצועיים בישראל ובעולם בקשר עם מצב המשק במדינות העיקר...
	כל התייחסות המופיעה בסעיף 6 זה לעיל באשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות העתידיות בסביבה הכללית שבה היא פועלת ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה, הנה בבחינת מידע הצופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על מידע אשר אינו בשליטתה של החברה או ...

	7. מידע כללי על תחום הפעילות
	7
	7.1 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
	7.1 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
	הגידול בהיקף המתקנים התשתיתיים הנבנים בעולם מחייב פתרונות אוטומטיים, שכן פתרונות הניקוי הידני אינם מספקים פתרון מקיף וכלכלי דיו. פרט לכך, מרבית האתרים התשתיתיים נבנים באזורים יבשים אשר נהנים מרמות גבוהות של קרינת השמש, בהם הצורך בניקוי משמעותי עוד יות...
	בנוסף, התעריפים התחרותיים בשוק וביטול התמריצים הממשלתיים במדינות רבות מחייבים פתרונות המאפשרים לפרויקטים הסולאריים להישאר רווחיים על אף השחיקה, והתעשייה עוברת להתמקד בטיוב תחום התחזוקה והתפעול בצורה משמעותית.
	במסגרת תחום הפעילות, החברה מפתחת, מוכרת ומתחזקת מערכות רובוטיות לניקוי מתקנים סולאריים תשתיתיים, הממוקמים באזורים יבשים, המבוססות על טכנולוגיית ענן שפיתחה החברה ומאפשרת הפעלה ובקרה מרחוק של המערכות הרובוטיות המותקנות באתר הלקוח.
	המערכות הרובוטיות שפיתחה החברה ושירותי התפעול והתחזוקה השוטפים שמספקת החברה למערכות אלה, מיועדים למתקנים פוטו-וולטאיים תשתיתיים המחוברים לרשת החשמל (Utility-scale solar). המערכות מבצעות ניקוי בתדירות גבוהה ביחס לפתרונות המסורתיים ובכך מסייעות בשמירה ע...

	7.2 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
	נכון למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה, לא חלות מגבלות כלשהן מכוח הדין הייחודיות לתחום פעילותה. ככלל, במסגרת פעילותה כפופה החברה (ככל חברת טכנולוגיה) לאישורים בכל מדינה בה היא פועלת בכל הנוגע לאישורי תקינה לרכיבי התקשורת של מערכותיה וכן לרגולציה בנושאים ס...
	כמו כן, שינויים והתפתחויות בדרישות הרגולטוריות או אי-עמידה של החברה בדרישות כאמור עשויים לגרום להטלת מגבלות או לעיכובים בפיתוח מוצרי החברה או לגרום להפסקתם, וכן לגרום לחברה הוצאות מהותיות.
	יצוין כי בהתאם לרגולציה החלה בארה"ב, במתקנים סולאריים צריך להישמר מרווח מסוים בין הלוחות הסולאריים. על כן, למועד זה, קיימת מגבלה על היכולת להתקין את מערכות החברה בפריסה רחבה במתקנים מסוג זה. למיטב ידיעת החברה, למועד זה לא קיים פתרון מסחרי בשוק של מערכ...
	יצוין כי בהתאם לרגולציה החלה בארה"ב, במתקנים סולאריים צריך להישמר מרווח מסוים בין הלוחות הסולאריים. על כן, למועד זה, קיימת מגבלה על היכולת להתקין את מערכות החברה בפריסה רחבה במתקנים מסוג זה. למיטב ידיעת החברה, למועד זה לא קיים פתרון מסחרי בשוק של מערכ...
	יצוין כי בהתאם לרגולציה החלה בארה"ב, במתקנים סולאריים צריך להישמר מרווח מסוים בין הלוחות הסולאריים. על כן, למועד זה, קיימת מגבלה על היכולת להתקין את מערכות החברה בפריסה רחבה במתקנים מסוג זה. למיטב ידיעת החברה, למועד זה לא קיים פתרון מסחרי בשוק של מערכ...

	בנוסף, החברה מבצעת למערכותיה בדיקות מעבדה במכון PI Photovoltaik-Institut Berlin AG ("PI Berlin"). מתיאור מהלך הבדיקות על ידי PI Berlin, הבדיקות כוללות בדיקות תאוצה קפדניות למערכות החברה, הבוחנות את מהימנותן ויעילותן. בדיקות אלה מדמות 20-25 שנות ניקיון...
	בנוסף, החברה מבצעת למערכותיה בדיקות מעבדה במכון PI Photovoltaik-Institut Berlin AG ("PI Berlin"). מתיאור מהלך הבדיקות על ידי PI Berlin, הבדיקות כוללות בדיקות תאוצה קפדניות למערכות החברה, הבוחנות את מהימנותן ויעילותן. בדיקות אלה מדמות 20-25 שנות ניקיון...
	יצרני הלוחות הסולאריים מעניקים ללקוחותיהם אחריות על הלוחות הסולאריים למשך חיי המתקן (20-30 שנה), ובהתאם, ניקוי הלוחות מצריך אישור של היצרנים (Certifications) (בסעיף זה: "האישורים") כי אחריותם המקורית לא תיפגע. בהתבסס, בין היתר, על תוצאות מבחני המעבדה ...
	יצוין כי בתחילת דרכה של החברה, הוצאת האישורים ארכה מספר רב של חודשים והייתה כרוכה בבדיקות חוזרות ואימות נתונים רבים על ידי הגופים המסמיכים (יצרנים ו/או גופי תקינה). כיום, הוצאת האישורים עבור החברה אורכת פרק זמן קצר יותר, אשר לרוב נע בין חודש לשלושה חו...

	7.3 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
	כאמור לעיל, פעילות החברה בתחום הפעילות וכדאיותה מושפעת באופן מהותי ממגמות והתפתחויות בשוק האנרגיה הסולארית המופקת באמצעות מתקנים פוטו-וולטאיים, באופן שהתממשות ההערכות והתחזיות בדבר הגידול הצפוי בתחום זה עשויה להשפיע על הביקוש למוצרים והשירותים של החבר...
	השינויים בהיקף הפעילות בתחום נובעים בעיקר מהגידול בשנים האחרונות בכמות המתקנים הפוטו-וולטאיים הגדולים שהוקמו במדינות שונות בעולם, ובפרט במדינות העיקריות בהן פועלת החברה. בנוסף, ישנה מגמה לאימוץ טכנולוגיות מתקדמות המייעלות את הפקת האנרגיה במתקנים פוטו-...
	בהתאם לכך, למיטב ידיעת החברה, השימוש בפתרונות טכנולוגיים לניקוי לוחות סולאריים בקרב תעשיית מתקני ה-PV התשתיתיים בעולם גדל וצפוי להוסיף ולגדול בצורה משמעותית, כאשר החברה נהנית מיתרון המוביל הראשון (first mover advantage), דבר המשפיע על מעמדה בשוק, וצפו...
	לפרטים אודות השפעות משבר הקורונה על פעילות החברה, ראו סעיף 6 לעיל.

	7.4 ההתפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני לקוחות התחום
	משבר האקלים הפוקד את כדור הארץ משנה את עולם האנרגיה ומאיץ את המעבר לאנרגיות נקיות ומתחדשות. הלחץ הציבורי המופנה אל עבר ממשלות ותאגידים, מוביל להצבת יעדים משמעותיים של הפחתת פליטות גזי חממה (המביאים להתחממות גלובלית) ומעבר לאנרגיה מתחדשת וקידום מדיניות...
	משבר האקלים הפוקד את כדור הארץ משנה את עולם האנרגיה ומאיץ את המעבר לאנרגיות נקיות ומתחדשות. הלחץ הציבורי המופנה אל עבר ממשלות ותאגידים, מוביל להצבת יעדים משמעותיים של הפחתת פליטות גזי חממה (המביאים להתחממות גלובלית) ומעבר לאנרגיה מתחדשת וקידום מדיניות...
	משבר האקלים הפוקד את כדור הארץ משנה את עולם האנרגיה ומאיץ את המעבר לאנרגיות נקיות ומתחדשות. הלחץ הציבורי המופנה אל עבר ממשלות ותאגידים, מוביל להצבת יעדים משמעותיים של הפחתת פליטות גזי חממה (המביאים להתחממות גלובלית) ומעבר לאנרגיה מתחדשת וקידום מדיניות...
	בחודש דצמבר 2015 נערכה ועידת האקלים בפריז, מכוחה נחתם הסכם כלל עולמי לשמירה על האקלים, עליו חתומות 195 מדינות (מעל ל-90% ממדינות העולם). ההסכם כולל התחייבות של כל אחת מהמדינות אשר הינן צד לו, להפחתת פליטות מזהמים, בהתאם ליעדים המפורטים שהוצגו על ידי כ...
	בנוסף, על פי התחזיות, העלייה המשמעותית ביותר בייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות תהיה באנרגיה הסולארית, משיעור של 2% מסך ייצור החשמל העולמי כיום, ל-22% בשנת 205062F .
	כחלק ממגמה זו, ענקיות האנרגיות המסורתיות, כדוגמת Shell, bp ו-Total SE נכנסות לתחום האנרגיות המתחדשות ומציבות יעדים גבוהים לביצוע (לדוגמה, Total SE הציבה לעצמה יעד של הפקת 25,000 מגה-וואט מאנרגיות מתחדשות עד לשנת 2025)63F .
	כמו כן, ההתפתחות בתעשיית האנרגיה המתחדשת מתבטאת גם בעליה משמעותית בהשקעות של תאגידי ענק בינלאומיים בעולם האנרגיה המתחדשת, בין היתר בשל שינוי תפיסה ומעבר לתודעה סביבתית ואחריות תאגידית (Environment, Social and Governance - "ESG") בשנים האחרונות. בהתאם ...
	לפרטים נוספים אודות התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, ראו סעיף 6 לעיל.

	7.5 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
	מטרתם המרכזית של שינויים טכנולוגיים בתעשיית המתקנים הפוטו-וולטאיים הינה הפחתת עלויות הפקת האנרגיה, על ידי ייעול ושיפור פעילות המתקנים, בין היתר על ידי שימוש בפתרונות שמציעה החברה לניקוי של לוחות סולאריים ותחזוקתם באמצעות רובוטים הפועלים באופן אוטונומי...
	במקביל, נעשים ניסיונות בשוק לפתח פתרונות להתמודדות עם בעיית האבק והחול על הלוחות הסולאריים, כגון שכבת כיסוי ללוחות הממזערת את הידבקות האבק (Anti-soiling coatings). למיטב ידיעת החברה, מוצר זה טרם אומץ בתעשייה בצורה נרחבת. יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, מ...
	במקביל, נעשים ניסיונות בשוק לפתח פתרונות להתמודדות עם בעיית האבק והחול על הלוחות הסולאריים, כגון שכבת כיסוי ללוחות הממזערת את הידבקות האבק (Anti-soiling coatings). למיטב ידיעת החברה, מוצר זה טרם אומץ בתעשייה בצורה נרחבת. יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, מ...
	במקביל, נעשים ניסיונות בשוק לפתח פתרונות להתמודדות עם בעיית האבק והחול על הלוחות הסולאריים, כגון שכבת כיסוי ללוחות הממזערת את הידבקות האבק (Anti-soiling coatings). למיטב ידיעת החברה, מוצר זה טרם אומץ בתעשייה בצורה נרחבת. יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, מ...
	הצלחת פיתוחים כאמור בעתיד, עשויה להשפיע על פעילות החברה בתחום הפעילות, לרבות על יתרונה התחרותי בשוק ועל רווחיותה. בהתאם לכך, החברה פועלת באופן שוטף לביצוע שיפורים במערכותיה על מנת לייעל ולשפר את הביצועים של הרובוטים באופן המשפר את יעילות הלוחות הסולאר...
	לפרטים נוספים אודות שינויים טכנולוגיים בתעשיית מתקני ה-PV אשר עשויים להשפיע באופן מהותי על החברה, ראו סעיף 6.1.3 לעיל.

	7.6 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות
	להערכת החברה, הקריטריונים המרכזיים אשר מהווים את גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום הפעילות, הינם:
	(א) אמינות המוצרים, מתן שירות איכותי ללקוחות, לרבות הוכחת יעילות, טיפול בתקלות וביצוע שדרוגים;
	(א) אמינות המוצרים, מתן שירות איכותי ללקוחות, לרבות הוכחת יעילות, טיפול בתקלות וביצוע שדרוגים;
	(א) אמינות המוצרים, מתן שירות איכותי ללקוחות, לרבות הוכחת יעילות, טיפול בתקלות וביצוע שדרוגים;
	(ב) מודל עסקי ייחודי המאפשר ללקוחות לגדר עצמם מפני סיכוני אינפלציה, ובעיקרם עלייה בעלויות כוח האדם ובמחירי המים במסגרת ניקוי ידני של הלוחות הסולאריים;
	(ב) מודל עסקי ייחודי המאפשר ללקוחות לגדר עצמם מפני סיכוני אינפלציה, ובעיקרם עלייה בעלויות כוח האדם ובמחירי המים במסגרת ניקוי ידני של הלוחות הסולאריים;
	(ב) מודל עסקי ייחודי המאפשר ללקוחות לגדר עצמם מפני סיכוני אינפלציה, ובעיקרם עלייה בעלויות כוח האדם ובמחירי המים במסגרת ניקוי ידני של הלוחות הסולאריים;
	(ג) כוח אדם איכותי ומיומן בעל הידע הטכנולוגי והטכני הנדרשים;
	(ד) בניית יחסי אמון עם הדרגים הבכירים של לקוחות החברה (ניגשים יחד עם החברה למכרזים, משתפים את התרשימים עם החברה וכו');
	(ה) טכנולוגיה - ניסיון ייחודי במגוון רב של תחומים כגון Embedded, Cloud, RF, חדשנות טכנולוגית ביחס למתחרים ומיתוגה וכן ציוד ורכיבים ברמה טכנולוגית גבוהה ואיכותית;
	(ו) המשך הרחבת בסיס הקניין הרוחני של החברה;
	(ז) קבלת אישורים (Certifications) למערכות החברה מיצרני לוחות סולאריים וספקי ציוד רלבנטיים אחרים;
	(ח) מיתוג ומוניטין חיובי בשווקי הפעילות;
	(ט) איתנות פיננסית הנדרשת להבטחת המשך פעילותה של החברה בעיני הלקוחות (בין היתר לאור תקופת ההתקשרות הממושכת למתן שירותי תחזוקה אשר לרוב עומדת על 20-25 שנה);
	(י) מחירים תחרותיים ביחס לחברות אחרות בתחום הפעילות.


	7.7 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
	המערכות הרובוטיות והפלטפורמה הטכנולוגית שהחברה מספקת ללקוחותיה, מבוססות, בין היתר, על רכש מספר רכיבים ושירותים. בהקשר זה, לחברה התקשרויות עם מספר ספקים וספקי משנה לצורך רכישת רכיבים שונים המרכיבים את המערכות הרובוטיות. כמו כן, החברה מתקשרת מעת לעת עם ...
	בעקבות משבר הסחורות העולמי בשבבים ורכיבים אלקטרונים, למועד הדוח קיים מחסור חמור בחומרי גלם הנדרשים לצורך ייצור מערכות החברה. בעקבות המשבר, חלה עליה משמעותית בעלויות חומרי הגלם הנדרשים לצורך פיתוח והרכבה המערכות הרובוטיות שמייצרת החברה, ומשפיעים על עלו...
	לפרטים נוספים, ראו סעיפים 14 ו-19 להלן.

	7.8 מחסומי הכניסה של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
	7.8.1 להערכת החברה, הגורמים המפורטים להלן מהווים את חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות:
	(א) פיתוח טכנולוגיה יעילה ומוכחת;
	(ב) ידע וניסיון ביצירת תקשורת יעילה באתרים הסולאריים המאופיינים בקשיי תקשורת;
	(ב) ידע וניסיון ביצירת תקשורת יעילה באתרים הסולאריים המאופיינים בקשיי תקשורת;
	(ב) ידע וניסיון ביצירת תקשורת יעילה באתרים הסולאריים המאופיינים בקשיי תקשורת;
	(ג) הגנה קניינית על הטכנולוגיה שפותחה, המערכות הרובוטיות ורכיביהן;
	(ד) ידע וניסיון במחקר ופיתוח ובמתן שירותי תמיכה ותחזוקה של המערכות הרובוטיות וקיומו של כוח אדם מיומן ומקצועי;
	(ה) קבלת אישורים (Certifications) למערכות החברה על ידי יצרני הלוחות הסולאריים התשתיתיים והמובילים בתחום;
	(ו) איתנות פיננסית.
	7.8.2 להערכת החברה, מחסומי היציאה העיקריים מתחום הפעילות הם התקשרויות ארוכות טווח עם לקוחות במסגרת אספקת שירותי התפעול והתחזוקה של המערכות הרובוטיות של החברה, אשר לרוב הינן לתקופה של כ-20-25 שנה. ככלל, החברה אינה רשאית לסיים את ההסכם במהלך התקופה ואינ...

	7.9 תחליפים למוצרים ולשירותים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
	למועד הדוח, התחליף הנפוץ הקיים בתחום הפעילות הוא ניקוי של לוחות סולאריים באמצעות שיטות הניקוי הידני, הכרוכות בהשקעת משאבים של כוח אדם ושימוש במים (למיטב ידיעת החברה, השימוש בשיטות הניקוי הידני נעשה במרבית המתקנים הסולאריים התשתיתיים כיום). ככלל, שיטות...
	כמו כן, ניסיונות לפתח מוצרים נוספים להתמודדות עם בעיית האבק והחול על הלוחות הסולאריים לא אומצו בתעשייה בצורה נרחבת, כמפורט בסעיף 7.5 לעיל.
	כמו כן, ניסיונות לפתח מוצרים נוספים להתמודדות עם בעיית האבק והחול על הלוחות הסולאריים לא אומצו בתעשייה בצורה נרחבת, כמפורט בסעיף 7.5 לעיל.
	כמו כן, ניסיונות לפתח מוצרים נוספים להתמודדות עם בעיית האבק והחול על הלוחות הסולאריים לא אומצו בתעשייה בצורה נרחבת, כמפורט בסעיף 7.5 לעיל.
	עם זאת, עולם האנרגיה המתחדשת מתפתח ומושך יוזמות רבות, בין היתר באמצעות פיתוחים טכנולוגיים לניקוי לוחות סולאריים לצורך הגדלת תפוקתם, ולפיכך יתכנו פתרונות נוספים לניקוי הלוחות הסולאריים שיהוו תחליף למערכות החברה ובהתאם עשויה להיות לכך השפעה מהותית על עס...

	7.10 מבנה התחרות בתחום והשינויים החלים בו
	לפרטים אודות התחרות בתחום הפעילות, ראו סעיף 13 להלן.
	הערכות ותחזיות החברה כאמור בסעיף 7 זה לעיל, מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו ודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר חלקם אינו בשליטת החברה וביניהם גורמי הסיכון בתחום פעילותה של החברה, המפורטים בסעיף 30 להלן.

	8. מוצרים ושירותים
	8
	8.1 מוצרים ושירותים עיקריים
	8.1 מוצרים ושירותים עיקריים
	8.1 מוצרים ושירותים עיקריים
	החברה מספקת ללקוחותיה בתחום הפעילות פתרון טכנולוגי לניקוי לוחות סולאריים במתקנים תשתיתיים מסוג Utility-scale, הכולל "חבילה כוללת" של מוצרים ושירותים המורכבת מצי רובוטים אשר מותקן על גבי מבני הלוחות הסולאריים באתר הלקוח ושירותי תפעול ותחזוקה שוטפים של ...
	המערכות הרובוטיות מחוברות ומופעלות מרחוק על ידי פלטפורמת הענן של החברה (Ecoppia AI), אשר אוגרת ומעבדת נתונים ומידע אודות פעילות המערכות הרובוטיות ומאפשרת שליטה ובקרה מרחוק על פעולות הניקוי של הרובוטים. המוצרים והשירותים של החברה, מאפשרים ללקוחות ניהול...
	יצוין כי במועד ההתקשרות עם הלקוח (כבר במועד התכנון וההקמה של מתקן ה-PV או לאחר שהמתקן הוקם) וטרם התקנת המערכות הרובוטיות באתר הלקוח, החברה נוהגת להעניק ללקוחותיה ייעוץ והכוונה לגבי ההתאמות הנדרשות במתקן הפוטו-וולטאי למערכת הרובוטית של החברה, בהתאם לסו...
	החל ממועד התקנת המערכות הרובוטיות באתר הלקוח, מספקת החברה ללקוח באופן שוטף שירותי תפעול, תמיכה טכנית ותחזוקה למערכות הרובוטיות, לאורך כל תקופת השימוש בהם במתקני הלקוח. בכלל זה, החברה מספקת ללקוחותיה, על בסיס חודשי, רבעוני ושנתי, דוחות ומידע הקשורים לנ...
	החל ממועד התקנת המערכות הרובוטיות באתר הלקוח, מספקת החברה ללקוח באופן שוטף שירותי תפעול, תמיכה טכנית ותחזוקה למערכות הרובוטיות, לאורך כל תקופת השימוש בהם במתקני הלקוח. בכלל זה, החברה מספקת ללקוחותיה, על בסיס חודשי, רבעוני ושנתי, דוחות ומידע הקשורים לנ...
	החל ממועד התקנת המערכות הרובוטיות באתר הלקוח, מספקת החברה ללקוח באופן שוטף שירותי תפעול, תמיכה טכנית ותחזוקה למערכות הרובוטיות, לאורך כל תקופת השימוש בהם במתקני הלקוח. בכלל זה, החברה מספקת ללקוחותיה, על בסיס חודשי, רבעוני ושנתי, דוחות ומידע הקשורים לנ...
	יצוין כי מוצרי החברה מורכבים ממספר תתי-מכלולים עיקריים אשר לכל אחד מהם אורך חיים שונה אשר, ככלל, נע בין 2-5 שנים. במסגרת שירותי התפעול והתחזוקה שמעניקה החברה ללקוחותיה, החברה מתקנת ומחליפה את הרכיבים של המערכות הרובוטיות בעת הצורך. נכון למועד הדוח, הח...
	למועד הדוח, החברה מציעה שלושה סוגים של מערכות רובוטיות. פעולת הניקוי מתבצעת על ידי מערכת של רובוטים המבצעים את הניקוי בעיקר בשעות החשיכה המוקדמות כדי למנוע הצללה על הלוחות בשעות ייצור החשמל (באופן שתפוקת החשמל לא תיפגע), ועל כל שורה של לוחות סולאריים ...
	יכולות הרובוטים כוללות, בין היתר, את היכולות הבאות:
	(א) היכולת לשמר תפוקה גבוהה של הלוחות הסולאריים על ידי ניקוי קבוע - הרובוט אחראי על ניקיון הלוחות על בסיס יומי, מפני מגוון סוגי לכלוך, ובפרט אבק. בניקויים חוזרים מסוגל הרובוט, על פי רוב, להתמודד גם עם לכלוכים קשים (כגון בוץ) אשר עשויים להצטבר על גבי ה...
	(ב) היכולת לשמר את איכות הלוח הסולארי, ייעולו ותפקודו בתנאי מזג אוויר קשים - מרבית המתקנים הסולאריים ממוקמים בשטחים מדבריים, המצריכים תחזוקה מתאימה על מנת למקסם את תפוקתם בהליך ייצור החשמל מאנרגיית השמש. שימוש במערכות החברה מאפשר יכולת התאוששות מהירה ...
	(ג) היכולת לאתר מכשולים שונים העשויים להפריע לתפקודו בקליטת אנרגיית השמש, כגון: עצמים זרים (כגון שברי עצים), או מכשולים אחרים, ולהתריע על כך.
	(ד) היכולת לתקשר ולדווח למשתמשי הקצה בכל זמן נתון על התראות, נתוני מזג האוויר, מצב הניקיון, סטאטוס הסוללה - כמו למשל, לשגר התראות בזמן אמת על דבר הימצאותם של גורמים זרים.
	(ה) היכולת לבצע הטענה עצמית על פי הצורך, באמצעות לוח סולארי ייעודי - קרי, ההטענה של הסוללה של הרובוט מתבצעת ללא התערבות ידי אדם גם באמצעות שימוש באנרגיה מתחדשת.
	להלן תיאור המוצרים והשירותים של החברה בתחום הפעילות ומאפייניהם העיקריים:
	מערכת רובוטית 4E
	פתרון זה מאפשר פעולת ניקוי בעלת כיסוי של עד 2,000 מ"ר ביום. מערכת ה- E4 מיועדת למתקנים סולאריים מסוג Ground Mounted Fixed Tilt Solar PV installations, כאשר הרובוטים נעים לאורך מסילה (אשר הלקוח נדרש להתקין). פעולת הניקוי של הרובוטים מתבצעת תוך שימוש בכ...
	עם זאת, יצוין, כי כתוצאה מעליית המחירים המתוארת בסעיף 1.3.5 להלן בעקבות משבר הסחורות, ובשל התחרות הגוברת למוצרים מסוג זה, החברה ראתה האטה במכירות של מערכת ה- E4 במהלך שנת 2021. החברה מעריכה כי הזינוק החד בעלויות המוצר עבור הלקוחות והמשך מגמת לחץ המחי...
	בשל כך, למועד הדוח החברה הפסיקה את ייצור הרובוטים מסוג זה, וביצעה בחינה של ירידת ערך למלאי המערכות שברשותה, כך שנכון ליום 31 בדצמבר 2021, סכום ירידת הערך שהוכרה בדוחות הכספיים לשנת 2021 הינו 747 אלפי דולר. לפרטים נוספים אודות ירידת הערך למלאי שביצעה ה...
	למועד הדוח, החברה פועלת לאיתור לקוחות פוטנציאליים לרובוטים שברשותה ולאתר שווקים נוספים בהם יהיה למוצר ביקוש.
	החל מועד שיווקה של מערכת ה- H4, החברה מתכננת לשווק אותה ללקוחותיה, להערכות החברה היא צפויה להיות המוצר העיקרי של החברה, למתקנים סולאריים מסוג Ground Mounted Fixed Tilt Solar PV installations, ולהחליף את מערכת ה- E4, הקיימת נכון למועד זה.
	מערכת רובוטית 4T
	הרובוטים מסוג 4T מיועדים לניקוי לוחות סולאריים במתקנים מסוג Single Axis Trackers (SAT) (ראו התמונה להלן), שהינם משטחים בפריסה רחבה המונחים בצורה מישורית, בעלי יכולת לנוע על ציר לצורך קליטה טובה יותר של קרני השמש במהלך שעות היום והגדלת תפוקת האנרגיה. ב...
	הרובוט מנקה את שורת הלוחות הסולאריים באמצעות שיטה המשלבת סיבוב של פיסות בד רכות מסוג מיקרו-פייבר, ויוצר זרימת אוויר בכדי לדחוף את חלקיקי האבק החוצה מהלוחות הסולאריים. פעולת הניווט של הרובוט מתבצעת באמצעות שימוש בחיישנים ורכיבים טכנולוגיים נוספים, המאפ...
	יצוין כי הטכנולוגיה של המערכות הרובוטיות מסוג 4T מבוססת על העקרונות המוכחים של 4E (המוצר הוותיק יותר) ולשניהם אותה מערכת שליטה. למועד הדוח, מערכות מסוג 4T הותקנו ב- 3 פרויקטים ברחבי העולם, והמערכות נמצאות בשלבי התקנה ב- 6 פרויקטים נוספים בנוסף, המוצר ...
	מערכת רובוטית 4H
	בהמשך לאמור בסעיף 1.3.1 לעיל, ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, במהלך תקופת הדוח החלה החברה בפיתוח של מוצר רובוטי חדש מסוג H4. מערכת זו היא דואלית ומיועדת הן למתקנים סולאריים מסוג Ground Mounted Fixed Tilt Solar PV installations והן למתקנים סולאריים מס...
	להערכת החברה, עלות הייצור של מערכת ה- H4 צפויה להיות נמוכה ממערכת ה- E4. בנוסף, העלויות הכרוכות ללקוח בהתקנת המערכת על גבי מתקנים סולאריים, זאת בין היתר, כיוון שמערכת ה- H4 אינה דורשת הקמת מסגרת אלומיניום לאורכם של הפאנלים הסולאריים.
	למועד הדוח, מערכת ה - H4 נמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים, ובמהלך תקופת הדוח החברה החלה בשיווקה המסחרי, וכן חתמה על הסכם ראשון למכירה והתקנה של מערכת זו, כמפורט בסעיף 1.3.4 לעיל. להערכת החברה, החברה תחל בייצור המוני של מערכת ה- H4 במהלך הרבעון השלישי של שנת...
	מתוך רצון להוזיל את מחירי המערכות הרובוטיות עבור לקוחות החברה על מנת להתמודד עם התחרות הקיימת בשוק, החברה החלה למקד את מאמצי השיווק והמכירה שלה בקרב לקוחות במסגרת הקמת פרויקטים חדשים, במערכת ה -H4 . בהתאם לכך, להצלחת השיווק והמכירה של מערכת ה - H4 צפו...
	המידע האמור לעיל בדבר פיתוח הרובוט החדש, ביצועיו והצפי להתקנות המוצר הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו ודאי והמבוסס על הערכות, אומדנים ומידע הקיים בחברה נכון למועד פרסום דוח זה. לאור האמור, המידע עשוי להשתנות באופן מהות...
	אקופיה AI
	פעולות הניקוי של הלוחות הסולאריים, הן על ידי מערכות 4E והן על ידי מערכות 4T, מנוהלות מרחוק באמצעות פלטפורמת הענן ומאפשרות למפעילי המערכת (החברה) לבצע מגוון פעולות, ובכלל זה תזמון פעולת ניקוי, הוספת מחזור ניקוי, השבתה או הפעלה של רובוטים בודדים או של כ...
	יצוין כי נכון למועד הדוח, טכנולוגיית אקופיה AI אינה מהווה מוצר נפרד של החברה והיא משמשת במסגרת המערכות הרובוטיות הנמכרות על ידי החברה. כחלק מאסטרטגיית החברה בפעילות המחקר והפיתוח שלה, בכוונת החברה לפעול לפיתוח יכולות נוספות לטכנולוגיית אקופיה AI על מנ...


	8.2 מגמות ביחס להיצע והביקוש של מוצרי החברה
	מרבית המתקנים הסולאריים הקיימים כיום נבנו בטכנולוגיית ה- Fixed Tilt (לה מיועדות מערכות E4 וה- H4). הגורמים העיקריים המשפיעים על בחירת סוג המתקן הינם: האזור הגיאוגרפי בו נבנה המתקן, תבליט הקרקע, עלויות הלוחות הסולאריים ומחירי האנרגיה. למועד זה, קיימת מ...
	מגמת הגידול במעבר לייצור מתקנים מסוג SAT צפויה להגדיל בשנים הקרובות את הביקוש למערכות הרובוטיות 4T.
	האמור לעיל הנו בבחינת מידע הצופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על מידע אשר אינו בשליטתה של החברה או שאינו בשליטתה הבלעדית, ואינו ודאי. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות האמורות לעיל, בין היתר אם יחול שינוי באחד או יותר מ...

	8.3 שינויים מהותיים הצפויים בחלקה של החברה בשווקים העיקריים ביחס למוצרים ושירותים בתחום הפעילות
	להערכת החברה, מגמת הגידול בביקושים למוצרי ושירותי החברה, הנובעת, בין היתר, ממגמת הגידול העולמית בהקמת מתקנים פוטו-וולטאיים ומפוטנציאל השוק הגלום במתקנים הקיימים היום ובמתקנים בהקמה, צפויה להימשך בעתיד הנראה לעין. עם זאת, לאור הגורמים השונים המשפיעים ע...

	9. פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
	להלן פרטים בדבר קבוצות מוצרים ושירותים ששיעורן כאמור מהווה 10% או יותר מסך הכנסות החברה:

	10. לקוחות
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	דוח ברנע מלא 2021
	אקופיה
	10.4 הכנסות מלקוחות עיקריים
	10.5 התפלגות ההכנסות מלקוחות לפי אזורים גיאוגרפיים
	10.6 תלות החברה בלקוחותיה העיקריים
	11. שיווק והפצה
	במסגרת אסטרטגיית השיווק של החברה, היא פועלת לבניית מודעות בשוק למוצריה ושירותיה בקרב יזמים סולאריים, חברות EPC המקימות אתרים סולאריים עבור היזמים, ארגונים ממשלתיים וסביבתיים, גופים מממנים ועוד, תוך ביסוס מעמדה כבעלת הפתרון המיטבי לניקוי לוחות סולאריים...
	במסגרת פעולות השיווק שלה, פועלת החברה במספר דרכים אשר העיקריות שבהן מפורטות להלן:
	(1) תיעוד ומיקום מוצרים - כחלק ממיצוב טכנולוגיית החברה כחלופה האופטימלית לשוק הניקוי המסורתי, החברה מארחת משלחות מזירת האנרגיה המתחדשת, מספקת הדגמות ופיילוטים למקבלי ההחלטות בדרגי ההנהלה של לקוחות, פקידי ממשלה, מומחים לאנרגיה מתחדשת, חברות טכנולוגיה, ...
	(2) אתר אינטרנט - אתר האינטרנט של החברה מספק מידע על מוצריה, על חלק מהאזורים בהם מותקנים המוצרים ודרכי התקשרות עם החברה.
	(3) הודעות לעיתונות ויחסי ציבור - פרסום הודעות לעיתונות בקשר עם פרויקטים בהם החברה זכתה, התקשרויות החברה בהסכמים עם לקוחות, פריסות חדשות של מערכות החברה, אישורים שקיבלו ואבני דרך רלוונטיות, כגון גיוסי הון וחוב משמעותיים של החברה. ההכרזות שפורסמו עד כה...
	(4) השתתפות באירועים וכנסים - השתתפות באירועים נבחרים בתעשייה ובטכנולוגיה.
	(5) בדיקות מעבדה - על מנת לזכות באמון הלקוחות ולהבטיח מהימנות מוצריה במסגרת התקשרות ארוכת טווח עם לקוחותיה, החברה מבצעת במכון PI Berlin בדיקות מהימנות למערכותיה. לפרטים נוספים ראו סעיף 7.2 לעיל.
	(6) קבלת אישורים (Certifications) מיצרני לוחות סולאריים - החברה קיבלה וממשיכה לפעול על מנת לקבל אישורים מהיצרנים השונים של לוחות סולאריים על מנת להבטיח שאחריות המוצר שלהם ללקוחות החברה תישמר לאחר התקנת והפעלת מערכות החברה. לפרטים, ראו סעיף 7.2 לעיל.
	(7) שיתוף פעולה עם שחקנים אחרים בשרשרת הערך - השימוש בציפוי אנטי-רפלקטיבי (ARC) ללוחות הסולאריים נעשה באופן נרחב במהלך השנים האחרונות, תוך שאיפה להגן על הסיליקון החשוף של הלוחות הסולאריים מפני השתקפות פני השטח. מאחר שהוכח כי ניקיון ידני פוגע ב- ARC ומ...
	(8) הסכמי תיווך וייעוץ - החברה מתקשרת בהסכמי תיווך וייעוץ עם נותני שירותים חיצוניים לחברה, לצורכי שיווק והפצת מוצריה. לפרטים אודות ההתקשרות בהסכמים כאמור, ראו סעיפים 3.6.3 ו- 3.6.4 בפרק 3 לתשקיף ותקנה 22 לפרק ד' להלן.
	בנוסף, החברה מעסיקה אנשי מכירות בכירים המובילים את מאמצי השיווק והמכירות של החברה, ובכלל זה מנהלי מכירות וסמנכ"ל אסיה, אשר במסגרת תפקידם מאתרים לקוחות פוטנציאליים ומקיימים פגישות עם לקוחות פוטנציאליים. החברה מתכננת להרחיב את מערך המכירות שלה כדי לתמוך...
	לפרטים אודות השפעת אירועי הקורונה על פעילות השיווק של החברה, ראו סעיף 6 לעיל.
	לחברה אין תלות בצינורות השיווק שלה.
	יצוין כי בחודש אוגוסט 2013, התקשרה החברה עם צד ג', שהינו לקוח של החברה בישראל, בהסכם בלעדי להפצה ומכירה של מוצריה ושירותיה בישראל, אשר ייעשו באמצעותו בלבד (בסעיף זה: "המפיץ" ו-"ההסכם", בהתאמה). בחודש מאי 2016 נחתם על ידי הצדדים תיקון להסכם ("התיקון לה...
	להערכת החברה, בשנים הבאות הסכומים שישולמו למפיץ הינם בסדר גודל של מאות אלפי דולרים בודדים בשנה. כמו כן, נוכח כוונת החברה להרחיב את פעילותה בעיקר בשווקים בחו"ל, השוק המקומי צפוי להוות נתח קטן ביחס לפעילות החברה.
	להערכת החברה, בשנים הבאות הסכומים שישולמו למפיץ הינם בסדר גודל של מאות אלפי דולרים בודדים בשנה. כמו כן, נוכח כוונת החברה להרחיב את פעילותה בעיקר בשווקים בחו"ל, השוק המקומי צפוי להוות נתח קטן ביחס לפעילות החברה.
	להערכת החברה, בשנים הבאות הסכומים שישולמו למפיץ הינם בסדר גודל של מאות אלפי דולרים בודדים בשנה. כמו כן, נוכח כוונת החברה להרחיב את פעילותה בעיקר בשווקים בחו"ל, השוק המקומי צפוי להוות נתח קטן ביחס לפעילות החברה.
	12. צבר הזמנות
	11
	12
	12.1 צבר ההזמנות למכירת מערכות החברה ולמתן שירותי התפעול והתחזוקה למערכות בתחום הפעילות, ליום 31 בדצמבר 2020 וליום 31 בדצמבר 2021, הסתכם לסך של כ- 42,444 אלפי דולר ו- 45,615 אלפי דולר, בהתאמה. צבר ההזמנות בסמוך ליום 31 במרץ 2022 (סמוך למועד פרסום הדוח...
	נכון למועד הדוח, צבר ההזמנות בתחום הפעילות כולל בעיקר הכנסות צפויות משירותי תפעול ותחזוקה ללקוחותיה הקיימים של החברה, הנובעים ממכירות של 9,800 מערכות רובוטיות מותקנות, המתפלג כדלהלן (באלפי דולר):
	יצוין כי צבר ההזמנות המפורט לעיל מתייחס להכנסות הצפויות של החברה בגין הזמנות מחייבות במסגרת הסכמי מכירה ואספקה והסכמי תפעול ותחזוקה עם לקוחות. בהתאם לכך, הצבר אינו כולל הזמנות צפויות מכוח הסכמי מסגרת ומזכרי הבנות (כמפורט בסעיף 10.3 לעיל), וכן אינו כול...
	בעקבות משבר הקורונה, חלו עיכובים בהתקנות המערכות הרובוטיות אצל חלק מלקוחות החברה, בין היתר בעקבות עיכובים אצל הלקוחות בהשלמת הקמת המתקנים הסולאריים, אשר גרמו, בין היתר, לדחיית מועדי התקנת מערכות החברה אצל לקוחותיה ובהתאמה לדחייה בעיתוי ההכרה בהכנסה בג...
	כך, פרויקטים עליהם חתמה החברה ואשר מועדי המסירה בגינם היו מתוכננים להתרחש במהלך שנת 2020, נדחו למחצית השנייה של שנת 2021. כמו כן, הזמנות פרויקטים שהיו צפויות להתקבל מכוח הסכמי המסגרת שנחתמו בסוף שנת 2019 ותחילת שנת 2020, נדחו ונחתמו בחלקן במחצית השניי...
	כמפורט בסעיף 10.3 לעיל, פרט להתקשרות בהסכמי מכירה ובהסכמי שירותי תפעול ותחזוקה, החברה נוהגת להתקשר עם חלק מלקוחותיה גם בהסכמי מסגרת ומזכרי הבנות. כאמור לעיל, התקשרויות החברה מכוח הסכמים אלה אינן נכללות במסגרת צבר ההזמנות של החברה. למועד הדוח, לחברה ה...
	לפירוט אודות הסכמי המסגרת ומזכרי ההבנות בהם התקשרה החברה נכון למועד הדוח, ראו סעיף 10.3 לעיל.
	הערכות החברה בדבר צבר ההזמנות, לרבעונים ולשנים כאמור, מהוות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה נסמך על הערכות החברה וניסיון הנהלתה על בסיס התקשרויות קודמות. למועד הדוח, אין וודאות שמידע זה יתממש באופן מלא או חלקי, והוא עשוי שלא להתממש...
	13. תחרות
	13
	13.1 כללי
	13.1 כללי
	למועד הדוח, החברה מתחרה בתחום הפתרונות הטכנולוגיים לניקוי יבש של לוחות סולאריים תשתיתיים, המספקים מענה באזורים גיאוגרפיים יבשים, המאופיין בתחרות אפקטיבית מצומצמת יחסית. למיטב ידיעת החברה, ישנם סוגים נוספים של מערכות רובוטיות לניקוי לוחות סולאריים אשר ...
	חברות הפעילות בתחום הפעילות של החברה נבחנות על פי יכולת הביצוע של המערכות הרובוטיות להביא להגדלת התפוקה של הלוחות הסולאריים, איכותן ואמינותן לאורך זמן, עלות השימוש הכוללת ללקוח ברכישה ולאורך ההפעלה (כולל תחזוקה ושירות), וכן על פי אישורים (Certificatio...
	עם זאת, למיטב ידיעת החברה, למערכות הרובוטיות הנמכרות על ידה יתרון תחרותי, המתבטא, בין היתר, בתהליכי ההסמכה והבקרה הנוקשים אותם צלחו מערכות החברה, הניסיון התפעולי שהחברה צברה במשך שנות פעילותה וההתקשרויות עם הלקוחות הגדולים והמובילים בענף.
	למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח לא פועלים בתחום חברות שהינן בעלות ניסיון באספקת מערכות רובוטיות לחברות רבות של ייצור אנרגיה מהדרג הראשון (Tier -1), כפי שיש לחברה.
	למועד זה, החברה אינה יכולה להעריך מהו חלקה בשוק העולמי של אספקת פתרונות רובוטיים לניקוי ותחזוקה של לוחות סולאריים תשתיתיים באזורים הרלבנטיים לפעילותה (לרבות מבחינת תנאי האקלים), אולם להערכתה, חלקה בשוק הניקוי הרובוטי בשווקים בהם היא פעילה לאורך זמן (י...
	13.2 המתחרים העיקריים בתחום הפעילות
	למיטב ידיעת החברה, החברות הפעילות המציעות כיום ניקוי רובוטי של לוחות סולאריים הן: Solbright אשר למיטב ידיעת החברה פועלת בעיקר בשוק הסיני ולמועד הדוח מתרחבת לשוק הבינלאומי; Boson אשר החלה לשווק את מוצריה מחוץ לסין ומונגוליה, Solar lit אשר הינה חברה בת ...
	בנוסף, קיימות יצרניות נוספות אשר למיטב ידיעת החברה אין להן, בשלב זה, נוכחות משמעותית בשוק: Ecovacs שעיקר פעילותה מתמקד במכשירים רובוטיים לבית; Serbot AG שטרם השלימה פריסה רחבת היקף; SunPower שהינה חברה אמריקאית, אשר נכון למועד הדוח, משתמשת בפתרון לניק...
	למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, הפתרונות שמציעה החברה הם בעלי עליונות טכנולוגית, יעילות מוכחת ורמת זמינות גבוהה לאורך שנות פעילותה, בהיבטים הבאים:
	עם זאת, הגם שלהערכת החברה למוצריה קיימים יתרונות משמעותיים ביחס למוצרים אותם מציעות חברות מתחרות, יצוין כי יתרונות אלו הנם יתרונות איכותיים, ועל פי רוב החברה מתמחרת את מוצריה במחירים הגבוהים מאלו של מוצרי מתחרותיה. במהלך תקופת הדוח החברה התמודדה עם תח...
	לצורך התמודדות עם התחרות כאמור, החלה החברה בפיתוח הרובוט H4, כמפורט בסעיף 1.3.1 לעיל.
	13.3 השיטות העיקריות של החברה להתמודדות עם התחרות
	החברה מתמודדת עם התחרות הקיימת ותחרות אפשרית בעתיד במספר אפיקים: (א) השקעת משאבים בפיתוח הפלטפורמה הטכנולוגית של החברה והמערכות הרובוטיות, קבלת אישורים (Certifications) לאמינות, יעילות ובטיחות המערכות מגורמים מוסמכים והקפדה על איכות וטיב שירותי התפעול...
	בנוסף, החברה פועלת להגנה על הקניין הרוחני שלה, הן באמצעות רישום זכויות הקניין הרוחני שלה והן באמצעות נקיטת פעולות כנגד ניסיונות להפרת זכויותיה על ידי צדדים שלישיים (כמפורט בסעיף 17.3 להלן), באופן אשר יאפשר לה לשמר את היתרון התחרותי שלה בשווקים השונים...
	להערכת החברה, הטכנולוגיה והמערכות שפותחו על ידה ומשמשות אותה בתחום הפעילות, מקנות לה כיום יתרון תחרותי על פני יתר המוצרים הזמינים בשוק, כמו גם הקניין הרוחני שלה המוגן בפטנטים, איכות המוצרים והשירותים שהיא מספקת, המוניטין שצברה כשחקן מרכזי בתחום הפעילו...
	א. גורמים חיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה
	להערכת החברה, הגורמים החיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי כוללים, בין היתר, את הגורמים הבאים:
	ב. גורמים שליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה
	להערכת החברה, הגורמים השליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי כוללים בעיקר תמחור גבוה יותר של החברה למוצריה ביחס למוצרים של חברות מתחרות בתחום הפעילות, וכן התפתחויות טכנולוגיות בשוק הלוחות הסולאריים (כמפורט בסעיף 7.5 לעיל) אשר עשויות להשפיע על הביקוש למער...
	עם זאת, החברה סבורה כי יתרון הניסיון, האמינות והאיכות של מוצריה ושירותיה, ביחד עם השיעור הנמוך יחסית של עלויות מערכות החברה ללקוח ביחס לתועלת הנובעת ממנו, כמו גם המשך ההשקעה בשיפור מערכותיה הקיימות של החברה ופיתוח פתרונות נוספים בטווחי מחירים נוחים לל...

	הערכות החברה בסעיף 13 זה לעיל, בדבר מעמדה התחרותי בשוק של תחום הפעילות, בדבר מתחרי החברה ובדבר יתרונות החברה על פני מתחריה ויכולתה להתמודד בהצלחה עם התחרות בתחום פעילותה בעתיד, מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו ודאי, שכן הוא...
	14. כושר ייצור
	למועד הדוח, החברה אינה מייצרת בעצמה את המוצרים הנמכרים על ידה בתחום הפעילות ועושה כן במיקור חוץ באמצעות יצרן בהודו ("היצרן"). ככלל, החברה עושה מאמצים על מנת להבטיח את אמינות והיצע חומרי הגלם והרכיבים המשמשים לייצור מערכותיה על מנת לעמוד בדרישות הזמינו...
	נכון למועד הדוח, הנהלת החברה מזהה כי קיימת מגבלה לפוטנציאל היקף הייצור החודשי על ידי היצרן. יצוין כי היקף הייצור הנוכחי נמוך משמעותית מאותה מגבלה והנהלת החברה מעריכה כי ככל שמכסת ההזמנות תגדל ותתקרב לאותה מכסת ייצור פוטנציאלית, החברה תפעל להתקשר עם יצ...
	יצוין, כי נוכח קשיים תזרימיים אליהם נקלע היצרן בעבר, אשר אילצו את החברה ליטול את מימון עלות חומרי הגלם על עצמה, קיים חשש כי במקרה שהיצרן ייקלע לקשיים פיננסיים בעתיד, תהיה לכך השפעה על כושר הייצור שלו ועל המשך ההתקשרות עם החברה.
	יצוין, כי נוכח קשיים תזרימיים אליהם נקלע היצרן בעבר, אשר אילצו את החברה ליטול את מימון עלות חומרי הגלם על עצמה, קיים חשש כי במקרה שהיצרן ייקלע לקשיים פיננסיים בעתיד, תהיה לכך השפעה על כושר הייצור שלו ועל המשך ההתקשרות עם החברה.
	יצוין, כי נוכח קשיים תזרימיים אליהם נקלע היצרן בעבר, אשר אילצו את החברה ליטול את מימון עלות חומרי הגלם על עצמה, קיים חשש כי במקרה שהיצרן ייקלע לקשיים פיננסיים בעתיד, תהיה לכך השפעה על כושר הייצור שלו ועל המשך ההתקשרות עם החברה.
	לפירוט אודות התקשרות החברה עם היצרן, ראו סעיף 19 להלן.
	בנוסף, משבר הסחורות הגלובלי והמחסור העולמי בשבבים ורכיבים אלקטרוניים, משפיעים על זמינותם של חומרי הגלם הנדרשים לייצור מערכות החברה, וכתוצאה מכך על כושר הייצור שלה. להערכת החברה, ככל שהמשבר כאמור יימשך, הדבר עלול בתרחישים מסוימים להשפיע על כושר הייצור ...
	בנוסף, משבר הסחורות הגלובלי והמחסור העולמי בשבבים ורכיבים אלקטרוניים, משפיעים על זמינותם של חומרי הגלם הנדרשים לייצור מערכות החברה, וכתוצאה מכך על כושר הייצור שלה. להערכת החברה, ככל שהמשבר כאמור יימשך, הדבר עלול בתרחישים מסוימים להשפיע על כושר הייצור ...
	בנוסף, משבר הסחורות הגלובלי והמחסור העולמי בשבבים ורכיבים אלקטרוניים, משפיעים על זמינותם של חומרי הגלם הנדרשים לייצור מערכות החברה, וכתוצאה מכך על כושר הייצור שלה. להערכת החברה, ככל שהמשבר כאמור יימשך, הדבר עלול בתרחישים מסוימים להשפיע על כושר הייצור ...
	לפרטים אודות התמודדות החברה עם המחסור העולמי בחומרי גלם, ראו סעיף 19.4 להלן.
	הערכות החברה בדבר כושר הייצור של היצרן ובדבר יכולתה של החברה להגדיל את כושר הייצור הקיים והפוטנציאלי מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו ודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר חלקם אינם בשליטתה של החברה וביניהם גורמי הסיכון בתח...

	15. רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים
	נכון למועד הדוח, אין בידי החברה רכוש קבוע מהותי.
	החברה התקשרה בשני הסכמי שכירות לצורך משרדי מטה החברה, בישראל (תל-אביב) ובהודו, ובהסכם שכירות לצורך מתחם המחקר והפיתוח של החברה, הממוקם במשגב.
	דמי השכירות שמשלמת החברה מכוח ההסכמים האמורים אינם בסכום מהותי.
	16. מחקר ופיתוח
	14
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	16.1 נושא החדשנות והמחקר ופיתוח, ככלל, נמצא בראש סדרי העדיפות של החברה מתוך הבנה כי מובילות טכנולוגית מייצרת יתרון תחרותי. החברה היא בעלת הקניין הרוחני על המנגנונים של מערכותיה ואופן פעולתם ועל כן החברה משקיעה רבות בהמשך פיתוח מערכותיה והטכנולוגיה שלה...
	16.2 פעילות המחקר והפיתוח של החברה בתחום הפעילות מתמקדת בפעולות לשיפור המערכות הקיימות של החברה וטיוב יכולותיה בניהול, שליטה וניתוח המידע הנצפה על ידי המערכות, על מנת לשפר את תפעול המתקן הסולארי של הלקוח.
	16.3 למועד הדוח, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 1.3.1 לעיל, מרבית ההשקעה של החברה בפעילות המחקר ופיתוח מיוחסת לפיתוח המערכת הרובוטית מסוג ה- H4. כמו-כן, החברה פועלת באופן שוטף לשדרוג ושיפור מערכת הרובוטית T4, בהתאם לצרכי לקוחות החברה וזאת ...
	16.4 בנוסף, החברה פועלת לפיתוח פתרונות משלימים למוצריה הקיימים שיעלו את היעילות והכיסוי של הרובוט ויאפשרו את פעילות הרובוט במתקנים בהם אין כיום כדאיות כלכלית להפעילו (כדוגמת פיתוח ייעודי אשר יאפשר למערכות החברה לפעול על גבי לוחות סולאריים הממוקמים במר...
	16.5 עיקר פעילות המחקר והפיתוח של החברה מתבצעת בהובלת סמנכ"ל הטכנולוגיה, סמנכ"ל הפיתוח וצוותי הפיתוח של החברה.
	16.6 כלל פעילות המחקר והפיתוח של החברה ממומנת בעיקר באמצעות השקעה ממקורות עצמיים. ככלל, מירב ההשקעות בתחום זה, מומנו על ידי החברה עצמה ורק בשנים האחרונות פנתה החברה לאפיקים נוספים לקבלת מימון, אפיקים אלו עדיין אינם מהותיים בתרומתם.
	16.7 סך עלויות המחקר והפיתוח של החברה68F  בשנים 2020 ו- 2021 הסתכמו לסך של כ - 5,783 ו- 8,574 אלפי דולר, בהתאמה. במהלך שנת 2022 החברה צפויה להשקיע במחקר ופיתוח סכומים נרחבים לעומת תקופות קודמות, בהתאם לאסטרטגיית ההשקעה במחקר ופיתוח, הצפויים לעמוד על כ...
	16.8 בנוסף, יצוין כי במהלך שנת 2021, החלה החברה להוון עלויות פיתוח אשר התהוו לה במישרין כחלק מתהליך פיתוח של מערכת ה- H4. עלויות אלו כוללות עלויות שכר עובדים, קבלני משנה, חומרים וטכנולוגיה, והן מסתכמות לסך של כ- 1,681 אלפי דולר לשנת 2021. החברה מעריכה...
	הערכות החברה בדבר עלויות המחקר והפיתוח הצפויות, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו ודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר חלקם אינם בשליטתה של החברה וביניהם גורמי הסיכון בתחום פעילותה, המפורטים בסעיף 30 להלן.

	17. נכסים לא מוחשיים
	להלן תיאור נכסיה הבלתי מוחשיים העיקריים של החברה:
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	17.1 פטנטים
	17.1 פטנטים
	17.1 פטנטים
	לחברה מערך של פטנטים אשר הגישה מאז הקמתה, וכן בקשות לרישום פטנט התלויות ועומדות. החברה פועלת לרישום פטנטים בהתאם לאסטרטגיה אשר תקיף את מלוא האספקטים הרלבנטיים של המוצרים והשירותים שהיא מספקת במסגרת פעילותה, בין היתר בהתאם לשיקולים אלה: (א) השאת ערך לח...
	אמצאות מהותיות, פטנטים ובקשות לפטנט עבורן:
	יודגש כי היכולת לקבל אישור לבקשות המתוארות לעיל לרישום פטנטים, כמו גם כל בקשות אחרות לפטנטים ו/או סימני מסחר המנויות להלן, הינה בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, הכולל הערכות וכוונות של החברה המבוססות על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למ...
	17.2 סימני מסחר
	לחברה סימנים מסחריים רשומים וכן בקשות תלויות ועומדות לרישום של סימני מסחר, בישראל, בהודו ובארה"ב, המשמשים אותה בפעילותה, ובכלל זה סימן המסחר "Ecoppia" ו-"Ecoppia Empowering Solar".
	17.3 הגנה על זכויות הקניין הרוחני של החברה
	החברה משקיעה רבות בפיתוח ובהגנה על קניינה הרוחני, לרבות באמצעות נקיטת הפעולות הנדרשות כדי לשמור על זכויות הקניין הרוחני שלה המעוגנות בפטנטים. יצוין, כי החברה חוותה לאורך שנות פעילותה ניסיונות של גורמים שונים לבצע הפרות של זכויות הקניין הרוחני שלה.
	החברה משקיעה רבות בפיתוח ובהגנה על קניינה הרוחני, לרבות באמצעות נקיטת הפעולות הנדרשות כדי לשמור על זכויות הקניין הרוחני שלה המעוגנות בפטנטים. יצוין, כי החברה חוותה לאורך שנות פעילותה ניסיונות של גורמים שונים לבצע הפרות של זכויות הקניין הרוחני שלה.
	החברה משקיעה רבות בפיתוח ובהגנה על קניינה הרוחני, לרבות באמצעות נקיטת הפעולות הנדרשות כדי לשמור על זכויות הקניין הרוחני שלה המעוגנות בפטנטים. יצוין, כי החברה חוותה לאורך שנות פעילותה ניסיונות של גורמים שונים לבצע הפרות של זכויות הקניין הרוחני שלה.
	יצוין כי בחודש אפריל 2020 פנתה החברה באמצעות באי כוחה במכתב התראה המופנה לחברת Airtouch ולמנכ"ל שלה, אשר שימש בעבר כנושא משרה בחברה אחרת בעלת קשרים עסקיים עם החברה, בגין ביצוע עוולות שונות כלפי החברה, ובכלל זה הפרת זכויות הקניין הרוחני של החברה, ניצול...
	17.4 נכון למועד הדוח, השקיעה החברה ברישום פטנטים סך של כ- 1,343 אלפי דולר.
	18. הון אנושי
	18
	18.1 המבנה הארגוני של החברה
	18.1 המבנה הארגוני של החברה
	נכון למועד הדוח, הנהלת החברה מורכבת ממספר מנהלים הפועלים בתחום הפיתוח, השיווק, המכירה והתחזוקה של המערכות הרובוטיות של החברה, כמפורט בתרשים שלהלן. בנוסף לגורמים אלו, פועלות בחברה יחידות מטה שונות ובכלל כך משאבי אנוש, תפעול, תמיכה ושירות לקוחות, באמצעו...
	להלן תרשים המבנה הארגוני של הנהלת החברה נכון למועד הדוח:

	18.2 מצבת העובדים בחברה
	נכון למועד הדוח, מעסיקה החברה 172 עובדים - מתוכם 79 עובדים מועסקים במישרין על ידי החברה ו-90 עובדים המועסקים על ידי אקופיה הודו ושלושה עובדים נוספים המועסקים כיועצים.
	להלן מצבת העובדים של החברה ואקופיה הודו נכון ליום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 ו- 2020:
	החברה
	אקופיה הודו
	יצוין כי מצבת העובדים המועסקים על ידי אקופיה הודו כוללת, בין היתר, מספר מחלקות ובהן מחלקות האחראיות על אספקת המערכות הרובוטיות, התקנות הרובוטים באתר הלקוח, פעילות התחזוקה של המערכות ומחלקת אדמיניסטרציה וכספים, כאשר בראש כל מחלקה ישנה דמות ניהולית.
	יצוין כי מצבת העובדים המועסקים על ידי אקופיה הודו כוללת, בין היתר, מספר מחלקות ובהן מחלקות האחראיות על אספקת המערכות הרובוטיות, התקנות הרובוטים באתר הלקוח, פעילות התחזוקה של המערכות ומחלקת אדמיניסטרציה וכספים, כאשר בראש כל מחלקה ישנה דמות ניהולית.
	יצוין כי מצבת העובדים המועסקים על ידי אקופיה הודו כוללת, בין היתר, מספר מחלקות ובהן מחלקות האחראיות על אספקת המערכות הרובוטיות, התקנות הרובוטים באתר הלקוח, פעילות התחזוקה של המערכות ומחלקת אדמיניסטרציה וכספים, כאשר בראש כל מחלקה ישנה דמות ניהולית.
	18.3 שינויים שחלו במצבת העובדים בתקופת הדוח
	בהתאם למגמת הצמיחה בכוח האדם בחברה ורצון החברה לבנות ארגון יציב בעל יכולת התרחבות גאוגרפית רבת היקף עם יכולות תמיכה טכנולוגיות חזקות לכל פעילותה, בוצעו בשנת 2021 שינויים בכוח האדם כדלקמן: במהלך חודש מרץ 2021 החברה גייסה סמנכ"ל מוצר, מר דוד גור, ומנהלת...
	18.4 הסכמי העסקה
	ככלל, החברה מתקשרת עם עובדיה בישראל בהסכמי עבודה אישיים על בסיס תגמול בסיס חודשי, הניתנים לסיום מוקדם על ידי כל אחד מהצדדים, תוך מתן הודעה מראש (בדרך כלל על פי חוק). תנאי ההעסקה של העובדים בישראל המועסקים במישרין על ידי החברה כוללים בדרך כלל, ובין הית...
	עובדי החברה המועסקים על ידי אקופיה הודו, מועסקים בדרך כלל במסגרת הסכמי עבודה אישיים ובהתאם לדיני העבודה החלים בהודו, על בסיס תגמול בסיס חודשי, כאשר הסכמי ההעסקה ניתנים לסיום מוקדם על ידי מי מהצדדים תוך מתן הודעה מראש. תנאי העסקתם של עובדי אקופיה הודו ...
	18.5 תלות בעובדים
	להערכת החברה, אין לה תלות מהותית במי מעובדיה ו/או עובדי אקופיה הודו.
	18.6 השקעות החברה בהכשרות והדרכות
	במסגרת תוכניות ההכשרה של החברה, עוברים העובדים הכשרה והדרכה בנושאים הבאים: קודה האתי של החברה; הטרדות מיניות; ביטחון מידע; וכן הכשרות שונות הנוגעות לתחום הפעילות.
	18.7 תכניות תגמול העובדים
	לפרטים אודות תכנית האופציות לעובדים הקיימת בחברה, ראו האמור בפרק 3 לתשקיף.
	- ביום 2 בספטמבר 2021 פרסמה החברה דוח הקצאה פרטית בדבר הקצאת 310,000 אופציות (לא רשומות) ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה, לשלושה נושאי משרה בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 2 בספטמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-143661).
	- ביום 28 בדצמבר 2021 פרסמה החברה דוח הקצאה פרטית בדבר הקצאת 345,350 אופציות (לא רשומות) ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה, ל-18 עובדים ונושאי משרה בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 28 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-185988).
	- ביום 17 בפברואר 2022 פרסמה החברה דוח הקצאה פרטית בדבר הקצאת 261,750 אופציות (לא רשומות) ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה, לשבעה עובדים ונושאי משרה בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 17 בפברואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-019609).
	18.8 מידע נוסף אודות נושאי המשרה בחברה
	לפרטים אודות נושאי המשרה הבכירה חברה, ראו תקנה 26 ותקנה 26א' לפרק ד' להלן.
	לפרטים אודות התגמולים ששולמו לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ראו תקנה 21 לפרק ד' להלן.
	19. ספקים וחומרי גלם
	19
	19.1 הסכם עם יצרן מוצרי החברה
	למועד הדוח, החברה התקשרה עם Elcom Innovations Pvt. Ltd מקבוצת SUNGROUP ("היצרן") בהסכם מסגרת מיום 21 באוקטובר 2016 (כפי שתוקן ביום 26 בספטמבר 2019) לייצור, הרכבה ומשלוח של הרובוטים ("הסכם הייצור"). נכון למועד הדוח, היצרן הינו היצרן היחיד עמו התקשרה הח...
	בהתאם להסכם הייצור, היצרן מנהל את רכש הרכיבים מספקי המשנה להרכבת מערכות החברה באופן ישיר. זהות ספקי המשנה נקבעת על ידי החברה והיצרן אינו רשאי להחליפם ללא קבלת אישור מראש של החברה. כמו כן, היצרן התחייב לספק את הרובוטים שהוזמנו בכל הזמנת רכש, בתוך 90 ימ...
	תמורת ייצור ואספקת הרובוטים, החברה משלמת ליצרן בגין כל יחידה סכום הכולל את עלויות חומרי הגלם, עלויות העבודה ועלויות מימון, כאשר עיקר התמורה משולם ליצרן לאחר אספקת הרובוטים.
	בהתאם להסכם הייצור, במקרה של עיכובים במשלוח הרובוטים לחברה על ידי היצרן נקבעו פיצויים מוסכמים בהם יחויב היצרן כלפי החברה וכן אפשרות לסיום ההתקשרות בהסכם מצד החברה, ככל שהעיכוב נמשך מעבר לתקופה שסוכמה בין הצדדים.
	למועד הדוח, החברה מזהה כי קיימת מגבלת ייצור פוטנציאלית של היצרן אשר עשויה להגביל את כושר הייצור של החברה במקרה של גידול בהזמנות בעתיד. בהתאם לכך, החלפת היצרן או התקשרות עם יצרן נוסף עשויה להיות כרוכה בשינויים והתאמות, אשר עשויים לגרום לעיכובים מסוימים...
	יצוין כי במהלך תקופת הדוח היצרן חווה קשיים תזרימיים אשר אילצו את החברה ליטול את מימון עלות חומרי הגלם על עצמה. נכון לספטמבר 2019 היצרן השיג את המימון הנדרש לצורך יישום ההתקשרות עם החברה. נכון למועד הדוח, לחברה לא ידוע על קיומם של קשיים כלכליים של היצר...
	19.2 התקשרות עם ספק רכיבי ממסר ותקשורת
	החברה נוהגת לבצע הזמנות רכש תקופתיות מספק בישראל לרכישת רכיבי ומוצרי תקשורת (בסעיף זה: "הספק"), שהינם מהותיים לצורך פעולתן של מערכות החברה. היקף התמורה המשולמת לספק אינה מהותית לחברה. עם זאת, מערכות החברה הותאמו למוצריו של הספק. בהתאם לכך, החברה נוהגת...
	19.3 התקשרויות עם ספקים נוספים
	לחברה התקשרות עם ספק שירותי תכנות המסייע בפיתוח מוצרי החברה, הן למערכות הרובוטיות והן לרכיבי התוכנה של טכנולוגיית הענן. בכלל זה, החברה עושה שימוש בפלטפורמות של Salesforce לצורך ריכוז והצגת מידע אודות פעילות מערכות החברה, שהותאמו לצרכי החברה במסגרת השי...
	19.4 מלאי
	החברה נוהגת להחזיק מלאי ביטחון המוחזק במהלך העסקים הרגיל על מנת לאפשר אספקה רציפה ועמידה בהיקף ההזמנות מלקוחות. כמו כן, החברה מחזיקה במלאי חלפים הדרוש לצורך תחזוקת המערכות הקיימות באתרי הלקוח.
	בעקבות משבר הסחורות העולמי, הנהלת החברה מבצעת הערכה שוטפת לגבי המחסור בחומרי גלם, לצורך המשך ייצור המערכות הרובוטיות באופן רציף, על מנת שלא לפגוע ביכולת החברה לעמוד בהזמנות מלקוחותיה. החברה החלה במהלך הרבעון השלישי לשנת 2021, לרכוש מלאים עודפים של רכי...
	בעקבות משבר הסחורות העולמי, הנהלת החברה מבצעת הערכה שוטפת לגבי המחסור בחומרי גלם, לצורך המשך ייצור המערכות הרובוטיות באופן רציף, על מנת שלא לפגוע ביכולת החברה לעמוד בהזמנות מלקוחותיה. החברה החלה במהלך הרבעון השלישי לשנת 2021, לרכוש מלאים עודפים של רכי...
	בעקבות משבר הסחורות העולמי, הנהלת החברה מבצעת הערכה שוטפת לגבי המחסור בחומרי גלם, לצורך המשך ייצור המערכות הרובוטיות באופן רציף, על מנת שלא לפגוע ביכולת החברה לעמוד בהזמנות מלקוחותיה. החברה החלה במהלך הרבעון השלישי לשנת 2021, לרכוש מלאים עודפים של רכי...
	20. מימון
	20
	20.1 כללי
	20.1 כללי
	20.1 כללי
	החברה מממנת את פעילותה באמצעות הונה העצמי וגיוסי הון. נכון למועד הדוח לחברה אין הסכמי אשראי מהותיים.

	20.2 ערבויות
	20.2.1 כאמור בסעיף 10.2 לעיל, במסגרת ההתקשרות עם לקוחותיה בהסכמים למכירת מערכות החברה, החברה נדרשת להמציא ערבויות בנקאיות להבטחת ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם המכירה. נכון למועד הדוח, סך הערבויות שניתנו ללקוחות נכון ליום 31 בדצמבר 2021 הינו כ-866 אלפ...
	20.2.2 החברה העניקה ערבויות במסגרת הסכמי שכירות המשרדים בישראל, כמפורט בסעיף 15 לעיל. הערבויות האמורות לעיל הינן בסכומים שאינם מהותיים לחברה.
	20.2.3 החברה הפקידה ערבויות לטובת רשויות המכס במסגרת ההליך המשפטי המתואר בסעיף 25 להלן.

	20.3 הערכות לגבי גיוס מקורות מימון נוספים בשנה הקרובה
	למועד הדוח בוחנת החברה, בין היתר, אפשרויות נוספות להרחבת פעילויותיה הקיימות, בין היתר באמצעות תמורת ההנפקה שבוצעה על פי התשקיף (כמפורט בסעיף 26 להלן). מעבר לאמור לעיל, למועד זה החברה אינה צופה צורך בגיוס מקורות מימון נוספים במהלך השנה הקרובה.
	הערכות החברה בנוגע לצורך בגיוס מקורות מימון נוספים בשנה הקרובה, מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. הערכת החברה האמורה מבוססת על מידע הקיים בחברה נכון למועד הדוח, אך אין כל ודאות אם אכן תתממש, וזאת בין היתר, כתוצאה משינויים בשוק ...

	21. מיסוי
	לפרטים אודות דיני המס החלים על החברה, ראו ביאור 10 לדוחות הכספיים.
	22. מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
	נכון למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה, לא חלות מגבלות כלשהן מכוח הדין הייחודיות לפעילותה במדינות בהן היא פועלת נכון למועד הדוח, למעט אישורים בכל מדינה בה היא פועלת בכל הנוגע לאישורי תקינה לרכיבי התקשורת של מערכותיה וכן לרגולציה בנושאים סביבתיים מקובלים ב...
	23. הסכמים מהותיים
	ההסכמים המפורטים בסעיפים 10.3 ו- 19 לדוח, מהווים הסכמים מהותיים של החברה.
	24. ביטוח
	החברה עורכת מעת לעת ביטוחים לכיסוי רכושה וחבותה של החברה, כנגזרת מאופי והיקף פעילותה. בכלל זה, עורכת החברה ביטוח רכוש, אבדן תוצאתי, אחריות מעבידים, חבות כלפי צד ג', אחריות מוצר ואחריות מקצועית. להערכת הנהלת החברה, תנאי הכיסוי בביטוחים אשר החברה עורכת ...
	25. הליכים משפטיים
	להלן פרטים אודות הליכים משפטיים התלויים ועומדים שהחברה הינה צד להם:
	21
	22
	23
	24
	25
	25.1 ביום 13 ביוני 2018 הגישה החברה תביעה כנגד רשות המסים בישראל - אגד המכס והמע"מ (בסעיף זה "רשות המסים") להחזר מס על סך של 232,246 ש"ח ולמתן סעד הצהרתי לעניין אופן סיווג המערכות הרובוטיות המיובאות לישראל על ידי החברה לצורך תשלום מיסים בהתאם לפרט בצו...
	יצוין כי קבלת עמדת רשות המסים ביחס לאופן סיווג המערכות הרובוטיות המיובאות לישראל על ידי החברה צפויה להגדיל בכ-8% את עלות המכס שתשלם החברה על ייבוא מוצריה לישראל, אך לא צפויה להיות לכך השפעה מהותית על החברה.
	25.2 ביום 30 בספטמבר 2021 הוגש כתב תביעה מטעם ארגון המעסיקים התאחדות התעשיינים בישראל ("התאחדות התעשיינים"), בדרישה לקבלת סעד הצהרתי לפיו על החברה חלה חובה לשלם דמי טיפול ארגוני להתאחדות התעשיינים מכוח תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצ...
	ביום 15 בדצמבר 2021 הגישה החברה כתב הגנה במסגרתו, טענה החברה כי החברה הינה חברה למחקר ופיתוח, ואינה חברה יצרנית-תעשייתית וכמו-כן אינה מעסיקה עובדי ייצור. לפיכך, טענת החברה, כי טענת התאחדות התעשיינים לפיה חל על החברה צו ההרחבה בענף התעשייה ועל החברה לש...
	ביום 1 בפברואר 2022 התקיים דיון קדם משפט, בעקבותיו נקבעו מועדים להגשת תצהירים מטעם הצדדים, לפיהם על החברה להגיש תצהיריה עד ליום 4 במרץ 2022. להערכת יועציה המשפטיים של החברה, בשלב זה של ההליך, מוקדם לאמוד את סיכויי התביעה, אולם להערכת החברה, ככל שתתקבל...
	26. יעדים ואסטרטגיה עסקית
	27. צפי להתפתחות בשנה הקרובה
	28. מידע כספי לגבי אזורים גאוגרפיים
	לפרטים ראו ביאור 15ב לדוחות הכספיים.
	29. חברות בנות
	להלן נתונים אודות חברות הבנות (לפרטים אודות עיקר פעילותן של חברות הבנות, ראו סעיף 1.4 לעיל):
	30. דיון בגורמי סיכון
	להלן תיאור גורמי הסיכון העיקריים בפעילות החברה, בהתאם להערכת הנהלת החברה:
	30.1 סיכונים מאקרו-כלכליים
	(א) האטה כלכלית ואי ודאות בשוק העולמי
	למצב הכלכלי הגלובאלי וכן למצב הכלכלי במדינות בהן לחברה פעילות מהותית, קיימת השפעה ישירה על היקף פעילות החברה, ובהתאמה על עסקי החברה ותוצאותיה העסקיות. האטה כלכלית ומיתון גלובאלי או מיתון מקומי במדינות בהן החברה פועלת, ובשווקים אליהם היא מבקשת לחדור בע...
	(ב) השפעות התפשטות נגיף הקורונה
	החברה חשופה להשפעות ולסיכונים הקשורים להתפרצות נגיף הקורונה, כגון הגבלות תנועה וסגרים מקומיים ובינלאומיים העלולים להשפיע על פעילותה העסקית של החברה, בין היתר כתוצאה משיבוש ביכולת לרכוש חומרי גלם, שיבוש בהעסקת כוח אדם, הגבלת היכולת לייצר את מערכות החבר...
	(ג) פעילות במדינות מתפתחות
	נכון למועד הדוח, החברה פועלת בעיקר במדינות מתפתחות, החשופות למשברים ואשר חלקן מתאפיינות בשלטון או משטר שלעיתים תכופות אינו יציב, פוליטית וכלכלית. מדינות אלה חשופות למשברים פוליטיים אשר עשויים להקטין ואף להפסיק את פעילות החברה במדינות אלו ו/או לעכב או ...
	(ד) חשיפה לשינויים בשערי חליפין
	מטבע הפעילות של החברה הינו דולר ארה"ב. חלק מהתשלומים לספקי החברה וההכנסות מלקוחותיה נעשים במט"ח (בעיקר במטבע הרופי או השקל). יחד עם זאת, מרבית הכנסות החברה צמודות למטבע הדולר ארה"ב, כך שתנודות משמעותיות בשערי חליפין עשויות להשפיע באופן מוגבל על תוצאות...

	30.2 סיכונים ענפיים
	(א) האטה בגידול תעשיית מערכות פוטו-וולטאיות בעולם
	פעילותה של החברה תלויה במידה ניכרת בהתפתחות תעשיית ייצור החשמל באמצעות מערכות פוטו-וולטאיות ברחבי העולם, וכן ברגולציה במדינות בהן פועלת החברה ובמידת תמיכתן במעבר לאנרגיה מתחדשת וכן בקצב אימוץ טכנולוגיה זו על ידי גורמים ממשלתיים ברחבי העולם. לאור המגמה...
	(ב) ביטוח
	החברה רכשה פוליסות ביטוח לצורך כיסוי ביטוחי הנדרש לפעילותה (כמפורט בסעיף 24 לעיל). עם זאת, לא כל הסיכונים האפשריים מכוסים או ניתנים לכיסוי מלא בפוליסות השונות שנערכו ולפיכך תקבולי הביטוח, ככל שיתקבלו, לא בהכרח יכסו את מלוא היקף הנזקים ו/או את כל ההפס...
	החברה עשויה להיות חשופה לתביעות בגין אחריות למוצריה ותביעות אחרות נוספות אשר יכולות להשפיע על עסקיה, על המוניטין שלה ועל יכולתה להתקשר עם לקוחות ולשמור על לקוחות קיימים. כפועל יוצא, אי הצלחה להשיג כיסוי ביטוחי מספק, עלולה לפגוע בפעילות החברה, בקצב הצמ...
	(ג) מזג האוויר ותנאי אקלים
	בהינתן תנאי הסביבה האופייניים בהם מותקנות מערכות החברה, קיימת סכנה שיתרחשו אירועים אקלימיים קיצוניים, כגון סופות, שיטפונות וכו' אשר עלולים לגרום נזקים משמעותיים למתקנים ועשויים להפעיל סעיפי "כוח עליון" הנכללים במרבית הסכמי החברה עם לקוחותיה, המאפשרים ...
	בהינתן תנאי הסביבה האופייניים בהם מותקנות מערכות החברה, קיימת סכנה שיתרחשו אירועים אקלימיים קיצוניים, כגון סופות, שיטפונות וכו' אשר עלולים לגרום נזקים משמעותיים למתקנים ועשויים להפעיל סעיפי "כוח עליון" הנכללים במרבית הסכמי החברה עם לקוחותיה, המאפשרים ...
	בהינתן תנאי הסביבה האופייניים בהם מותקנות מערכות החברה, קיימת סכנה שיתרחשו אירועים אקלימיים קיצוניים, כגון סופות, שיטפונות וכו' אשר עלולים לגרום נזקים משמעותיים למתקנים ועשויים להפעיל סעיפי "כוח עליון" הנכללים במרבית הסכמי החברה עם לקוחותיה, המאפשרים ...
	(ד) שינויים טכנולוגיים
	החברה חשופה לסיכונים הכרוכים בפיתוח מוצרים ו/או טכנולוגיות חדשות שהצלחת פיתוחם ו/או שיווקם עשויים לפגוע בפעילות החברה, כמפורט בסעיף 7.5 לעיל.
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	אקופיה
	30.2 סיכונים ענפיים
	(ה) תחרות
	למועד הדוח, לחברה יתרון תחרותי בתחום הניקוי הרובוטי היבש של מתקנים סולאריים תשתיתיים, אולם עולם האנרגיה המתחדשת מתפתח ומושך יוזמות רבות ולפיכך התחרות בתחום הפעילות עשויה להתגבר בעתיד. יצוין, כי החברה תכננה ועיצבה את מוצריה באופן המבטיח שימור ומניעת נז...
	(ו) הגנה על קניין רוחני
	נכון למועד הדוח, לחברה מספר פטנטים רשומים על שמה, וכן בקשות לאישור פטנטים נוספים במדינות שונות על המנגנונים של מערכות החברה ואופן פעולתם (כמפורט בסעיף 17 לעיל). יצירת טכנולוגיה חלופית או ביצוע "הנדוס מחדש" (Reverse Engineering) לטכנולוגיה אותה מציעה ...
	לפרטים בדבר מכתב התראה ששלחה החברה לחברת Airtouch ולמנכ"ל שלה בקשר עם הגנה על זכויות הקניין רוחני של החברה, ראו סעיף 17.3 לעיל.
	(ז) סייבר ואבטחת מידע
	סיכוני סייבר ואבטחת מידע המאיימים על תשתיות מחשוב ותקשורת פנים ארגוניות מתעצמים בשנים האחרונות, ומשפיעים על פעילות חברות המתאפיינות בידע טכנולוגי מכוון. תחום הפעילות של החברה, בהיותו מושתת על שימוש בטכנולוגיות אינטרנט ומחשוב, נתמך, בין היתר, על ידי מע...
	החברה נערכת אל מול סיכונים אלו, לרבות נגד תקיפות סייבר, באמצעים שונים, אשר נכון למועד הדוח, כוללים את האמצעים הבאים: שימוש ביישומי אנטי-וירוס בתחנות העבודה והשרתים של החברה, שימוש ביישומי חומת אש (Firewall), גיבוי מערכות עתי, יישום אמצעי הגנה פיזיים ל...
	יצוין כי המידע אודות פעילות המערכות הרובוטיות של החברה והידע הטכנולוגי הייחודי מאוחסנים בשרתי ענן של חברת אמזון (Amazon). למיטב ידיעת החברה, אמזון עושה שימוש באמצעים המקובלים להגנה על השרתים שבאחריותה ומניעת מתקפות סייבר. מלבד האמור לעיל, כל הפיתוחים ...
	יובהר כי החברה נוקטת באמצעים האמורים לעיל על מנת למזער חשיפה לסיכוני סייבר שונים, אולם חרף ניסיונותיה של החברה להקטנת החשיפה כאמור, מתקפות סייבר אינן צפויות ואין זה ודאי כי האמצעים שנוקטת החברה למיגור הנזקים האפשריים ממתקפות סייבר יסייעו לה במידה ואכן...
	יובהר כי החברה נוקטת באמצעים האמורים לעיל על מנת למזער חשיפה לסיכוני סייבר שונים, אולם חרף ניסיונותיה של החברה להקטנת החשיפה כאמור, מתקפות סייבר אינן צפויות ואין זה ודאי כי האמצעים שנוקטת החברה למיגור הנזקים האפשריים ממתקפות סייבר יסייעו לה במידה ואכן...
	יובהר כי החברה נוקטת באמצעים האמורים לעיל על מנת למזער חשיפה לסיכוני סייבר שונים, אולם חרף ניסיונותיה של החברה להקטנת החשיפה כאמור, מתקפות סייבר אינן צפויות ואין זה ודאי כי האמצעים שנוקטת החברה למיגור הנזקים האפשריים ממתקפות סייבר יסייעו לה במידה ואכן...
	(ח) רגולציה במדינות בהן בכוונת החברה לפעול בעתיד
	נכון למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה, לא חלות מגבלות ופיקוח מהותיות במדינות בהן פועלת החברה מכוח הדין שהינן ייחודיות לפעילותה. עם זאת, שיווק מוצרי החברה וכן פעילותה בתחום הפתרונות הרובוטיים היבשים לניקוי לוחות סולאריים תשתיתיים במדינות יעד פוטנציאליות ע...
	(ט) ירידת תעריפי החשמל הסולארי
	בעקבות מגמת ירידת מחירי ייצור החשמל באמצעות מתקני PV בשנים האחרונות, ירדו גם התעריפים לייצור האנרגיה הסולארית בצורה משמעותית. למגמה זו עשויות להיות השלכות על נכונות יצרני החשמל לשלם עבור פיתוחים ושדרוגים טכנולוגיים, כגון מוצריה של החברה באופן אשר עשוי...
	(י) חשיפה לצורך בתיקון ליקויים במערכות הרובוטיות
	מאפייני פעילות החברה במכירה והתקנה של מערכות תקשורת מורכבות והטמעתן באתרי הלקוחות, כרוכים בתהליך ממושך המצריך לעיתים תיקון ליקויים המתגלים במערכות המסופקות, היערכות מתאימה וביצוע התאמות, כמו גם תקלות או שחיקה מהירה של מערכות החברה. ליקויים בהיקף מהותי...
	(יא) תלות בכוח אדם מיומן ומקצועי
	כחברה אשר נכון למועד הדוח חלק ניכר מפעילותה כולל הענקת שירות ללקוחותיה, ככלל קיימת לחברה תלות בכוח אדם מיומן והקשרים הבין אישיים בינו לבין לקוחות החברה. יחד עם זאת, להערכת החברה, אין מדובר בתלות מהותית או חריגה אשר יש בה כדי להשפיע מהותית לרעה על פעיל...
	(יב) מחסור עולמי בחומרי גלם
	בעקבות משבר הקורונה הסחורות העולמי, קיים מחסור בחומרי גלם ורכיבים אלקטרוניים מהסוג אשר נדרש לצורך ייצור והרכבה של המערכות הרובוטיות של החברה (ביניהם מתכות, אלומיניום, שבבים, פאנלים סולאריים ומוצרים נוספים). המחסור העולמי גורם להתייקרות משמעותית במחירי...

	30.3 סיכונים ייחודיים לחברה
	(א) חשיפה לנזק אפשרי ללקוח
	פעולת הניקוי של הלוחות הסולאריים התשתיתיים עשויה לגרום נזק פיזי ללוחות (כגון שריטות, שברים וכיו"ב). הסכמי המכירה של החברה עם לקוחותיה כוללים בדרך כלל תנית שיפוי, לפיה החברה מתחייבת לשפות את הלקוח עד לסכום מסוים במקרה שנגרמו לו נזקים או הפסדים ברכוש, כ...
	ככלל, הסכמי המכירה של החברה עם לקוחותיה כוללים גם התחייבות של החברה לשיפוי הלקוח בקרות אירועים מסוימים (כגון גרימת נזקי גוף, אי עמידה בהוראות חוק מסוימות והפרת זכויות קנין רוחני של צד ג'), כפי שנקבעו בהסכם.
	החברה רכשה פוליסות ביטוח לצורך כיסוי ביטוחי לפעילותה (כמפורט בסעיף 24 לעיל), לרבות כיסוי במקרה של נזקי רכוש אשר עשויים להיגרם למתקני הלקוח ובגין נזקים אחרים. יחד עם זאת, החברה חשופה למקרים של קרות אירוע שאינו מכוסה על ידי הביטוח של החברה, ולחילופין ב...
	לפרטים נוספים אודות הסכמי המכירה של החברה עם לקוחותיה, ראו סעיף 10.2 לעיל.
	(ב) חשיפה לעיכובים במועדי התקנות
	מועדי האספקה וההתקנה של מוצרי החברה בהתאם להסכמי מכירה והתקנה של המערכות הרובוטיות, וכפועל יוצא קבלת התמורה מהלקוח, תלויים בעמידת הלקוחות בלוחות הזמנים שלהם לסיום הקמת המתקנים הפוטו-וולטאיים עליהם מופעלים הרובוטים ובהתאמת תשתית המתקן להתקנת הרובוטים. ...
	(ג) גידול אפשרי בעלויות ההתקנה והתחזוקה של המערכות הרובוטיות על פני זמן
	במסגרת פעילותה, החברה פועלת לשיפור וייעול של המוצרים והשירותים הניתנים על ידה. בהתאם לכך, גידול בעלויות הרכיבים השונים המרכיבים את מערכות החברה, כמו גם בעלויות התקשורת וכוח האדם במסגרת השירותים הניתנים על ידה, העולה על יכולת השיפור של החברה לאורך זמן,...
	(ד) תלות בשוק ההודי
	מרבית הכנסותיה של החברה בשנים האחרונות נובעת בעיקר מהתקנות מערכותיה וממתן שירותי תפעול ותחזוקה למתקנים הממוקמים בהודו. שינויים בשוק האנרגיה בהודו ובשחקנים הפועלים בו, עלולים להשפיע על הביקוש למוצרי החברה ובהתאם על תוצאות החברה.
	(ה) הליכים משפטיים
	נכון למועד הדוח, מנהלת החברה תביעה כספית הכוללת דרישה למתן סעדים הצהרתיים כנגד רשות המסים בישראל - אגד המכס והמע"מ, לעניין אופן סיווג המערכות הרובוטיות המיובאות לישראל על ידי החברה לצורך תשלום מיסים. ככל שבית המשפט יחליט לדחות את הסעד אותו מבקשת החברה...
	(ו) התקשרות בהסכמי מסגרת
	למועד הדוח, לחברה התקשרויות קיימות עם חלק לקוחותיה בהסכמי מסגרת ומזכרי הבנות להתקנת מערכות החברה ומתן שירותי תפעול ותחזוקה במתקנים פוטו-וולטאיים נוספים של הלקוח בעתיד, בכפוף להתקיימות תנאים מסוימים. אי מימוש ההתקשרויות על פי הסכמים אלה עשוי לפגוע בתוצ...
	(ז) התקשרות עם יצרן יחיד
	החברה התקשרה עם יצרן יחיד בהודו לצורך הרכבת המערכות הרובוטיות עבור החברה. לירידה בהיקף פעילותו של היצרן או בכושר הייצור שלו, לרבות בשל קשיים פיננסים אליהם עשוי להיקלע, עשויה להיות השפעה על פעילות החברה, לרבות פגיעה במוניטין במקרה של איחורים במסירת המע...
	(ח) אישורים (Certifications) למערכות החברה
	יצרני הלוחות הסולאריים מעניקים ללקוחותיהם אחריות על הלוחות הסולאריים למשך חיי המתקן (20-30 שנה) ובהתאם, ניקוי הלוחות מצריך אישור של היצרנים (Certifications) כי אחריותם המקורית לא תיפגע. המערכות הרובוטיות של החברה קיבלו מעל תריסר אישורים מיצרני לוחות ש...
	(ט) הטמעת מערכת ה-4T
	נכון למועד הדוח, גרסאות התוכנה של המערכות הרובוטיות מסוג T4 של החברה הינן ראשוניות מבחינת היקף השימוש, וייתכן והמוצר יידרש לעבור שדרוגים של גרסאות התוכנה, החומרה וכמו כן חלק ממערכותיו של מוצר ה-4T במהלך הרבעונים הקרובים, על מנת להגיע ליעילות מיטבית. ב...
	(י) חשיפה לביטול התקשרות בהסכמי תחזוקה במהלך תקופת השירות
	התקשרויות החברה עם לקוחותיה כוללות סעיפי ביטול בהתקיים נסיבות מסוימות, וחלקן כוללות גם סעיפי ביטול "מחמת נוחות" או ביטול בנסיבות שבהן החברה לא הפרה את ההסכם. מימוש של זכות הביטול כאמור, עשויה להוביל לפגיעה במוניטין וכן לפגיעה מוגבלת בהכנסות החברה וברו...
	(יא) חדירה לשווקים במדינות נוספות
	כחלק מאסטרטגיית החברה, בכוונתה להתפתח ולחדור לשווקים נוספים במדינות יעד פוטנציאליות. חדירה לשוק חדש דורשת ניסיון, טכנולוגיה מוכחת, עמידה בסטנדרטים של איכות המקובלים באותה מדינה, שימוש בפרוטוקולי תקשורת מסוימים, מגבלות סייבר ככל שישנן וכו', אשר יש באפש...
	(יב) פעילות במדינות להן אין קשרים רשמיים עם ישראל
	למועד הדוח, החברה מקיימת מגעים ליצירת התקשרויות במדינות שאינן מקיימות קשרים רשמיים עם מדינת ישראל. היעדר קשרים רשמיים כאמור עשוי להשפיע על המשך ההתקשרות עם לקוחות החברה ועל יכולת החברה למנוע שימוש אסור בקניינה הרוחני באותן מדינות, כמו גם על יכולתה של ...

	30.4 טבלת גורמי סיכון
	בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם - סיכונים מקרו-כלכליים, סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים לחברה, אשר דורגו, בהתאם להערכות הנהלת החברה, על פי השפעתם האפשרית על עסקי החברה:

	אקופיה
	31 בדצמבר 2021
	31 בדצמבר 2020
	סעיף
	הסברי הדירקטוריון
	עיקר הקיטון נובע מתזרים שלילי מפעילות שוטפת.
	נכסים שוטפים
	95,886
	109,362
	נכסים בלתי שוטפים
	עיקר הגידול נבע מהיוון עלויות פיתוח לנכס בלתי מוחשי בגין מערכת ה- H4.
	4,033
	2,110
	סה"כ נכסים
	99,919
	111,472
	התחייבויות שוטפות
	עיקר הקיטון נובע מכתבי אופציה שהוקצו למלווה בשנת 2019 ושולמו בינואר 2021.
	3,605
	4,222
	התחייבויות בלתי שוטפות
	הגידול נובע בעיקר מחכירות חדשות של רכבים.
	708
	469
	סה"כ הון
	95,606
	106,781
	עיקר הקיטון נובע מהפסד בשנת 2021.
	סה"כ התחייבויות והון
	99,919
	111,472
	הסברי הדירקטוריון
	עיקר השינוי נבע מגידול בפעילות מכירת הרובוטים והכנסות חד פעמיות של 2.2 מיליון דולר הנובעות מהסכם העברת פרויקט על ידי לקוח החברה.
	5,905
	3,032
	עיקר הגידול נבע מירידת ערך מלאי בסכום של 747 אלפי דולר, וגם מהתקיימות התנאים להכרה בהכנסה לפי IFRS 15 בגין רובוטים שנמסרו לאחד מלקוחות החברה בשנים קודמות, עלות ההכנסה שהוכרה בגין עסקה זו הינו 881 אלפי דולר. 
	4,215
	2,246
	עיקר הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע מגידול בהוצאות שכר בסך של כ- 2,002 אלפי דולר בשל הגדלת מצבת העובדים וכן מגידול בהוצאות תשלום מבוסס מניות בסך של כ- 254 אלפי דולר.
	8,574
	5,783
	עיקר הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע מגידול בהוצאות שכר בסך של כ- 374 אלפי דולר וכן מגידול בהוצאות יועצים וקניין רוחני בסך של כ- 727 אלפי דולר.
	4,702
	3,422
	עיקר הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מהוצאות בגין יועצים בסך של כ-628 אלפי דולר, גידול בהוצאות שכר של כ-240 אלפי דולר וכן גידול בהוצאות תשלום מבוסס מניות בסך של כ-386 אלפי דולר.
	1,962
	702
	13,548
	9,121
	הכנסות המימון לשנת 2021 נבעו בעיקר מהכנסות בגין הפרשי שער וריבית על פיקדונות, ואילו בתקופה המקבילה אשתקד נוצרו הוצאות מימון שנבעו בעיקר משערוך אופציות למשקיעים (שאינן במזומן) ולמלווה וכן מהוצאות ריבית, עמלות עסקה ואופציות לרכישת מניות שניתנו בגין הלוואה שנטלה החברה בשנת 2020.
	(402)
	9,749
	34
	18
	הפסד לשנה
	13,180
	18,888
	השינוי נבע בעיקר מגידול בפעילות מכירת הרובוטים וכן הכנסות הנובעות מהסכם העברת פרויקט על ידי לקוח החברה, אשר הביאו לגידול ברווחיות הגולמית בסך של כ- 904 אלפי דולר לעומת השנה המקבילה אשתקד.
	(8,712)
	השינוי נובע בעיקר מרכישת רכוש קבוע וכן מהיוון עלויות פיתוח בגין רובוט H4.
	(2,679)
	השינוי נבע בעיקר מתמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה, נטו בנובמבר 2020  בסך 83,052 אלפי דולר ובנוסף מהנפקת מניות בכורה א'5 ביולי 2020 בסכום של כ-19,879 אלפי דולר. בשנת 2021 עיקר התזרים השלילי נובע מתשלום למלווה בגין כתבי אופציה על סכום של 1,442 אלפי דולר. 
	(1,533)
	ליום 31 בדצמבר 2021
	נכסים שוטפים
	התחייבויות שוטפות
	עודף נכסים שוטפים על ההתחייבויות השוטפות
	שם המבקר:
	רו"ח דורון רוזנבלום (קרסטון ישראל)
	תאריך תחילת הכהונה:
	22 במרץ 2021
	למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי המבקר הפנימי, המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיפים 146 (ב) ו-147 לחוק החברות ובהוראות בסעיפים 3(א) ו-8 לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992 ("חוק הביקורת הפנימית").
	עמידה בהוראות הדין:
	החזקה בניירות ערך של התאגיד וקשרים עסקיים / מהותיים עם התאגיד:
	למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי המבקר הפנימי, המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או גוף קשור של החברה, ואינו מקיים קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה כהגדרת מונחים אלו בתוספת הרביעית לתקנות.
	ביום 22 במרץ 2021, אישר דירקטוריון החברה בהתאם להמלצת ועדת הביקורת של החברה, את מינויו של רו"ח דורון רוזנבלום כמבקר הפנים של החברה. הנימוקים לאישור המינוי היו בעיקר הניסיון שהמבקר הפנימי צבר בתחום הביקורת הפנימית שיסיעו לו בביצוע התפקידים המוטלים עליו בהתאם לדין, בחינה מעמיקה של השכלתו, כישוריו, ניסיונו ובהתחשב, בין היתר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילותה ומורכבותה.
	מינוי המבקר הפנימי:
	הממונה הארגוני על המבקר הפנימי:
	בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון.
	 ביום 16 במרץ 2022 אושרה תכנית הביקורת של המבקר הפנימי לשנת 2022 בהתאם לתוכנית הרב-שנתית ולסקר הסיכונים שנערך על ידי מבקר הפנים. תוכנית הביקורת תעודכן בהתאם להחלטות ועדת הביקורת. 
	תוכנית הביקורת:
	התייחסות לתאגידים מוחזקים:
	סקר הסיכונים ותוכנית הביקורת יתייחסו גם לתאגידים מוחזקים של החברה.
	היקף העסקה:
	כ- 300 שעות במהלך שנת 2021 (בעיקר לצרכי עריכת סקר סיכונים).
	תקנים מקצועיים:
	גישה למידע:
	דין וחשבון של מבקר הפנים:
	תגמול המבקר הפנימי יחושב על פי שעות העבודה שיושקעו על-ידיו בפועל בהתאם לתעריף לשעה שסוכם עימו מראש. להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, תגמול מבקרת הפנים סביר ואין בו כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי.
	תגמול:
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	הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.
	אקופיה סיינטיפיק  בע"מ
	הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.
	אקופיה סיינטיפיק  בע"מ
	הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.


	דוח ברנע מלא 2021
	אקופיה
	הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.
	הקבוצה מפעילה מספר תוכניות הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה, הכוללות תוכניות להטבה מוגדרת ותוכניות להפקדה מוגדרת.
	הקבוצה מפעילה מספר תוכניות הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה, הכוללות תוכניות להטבה מוגדרת ותוכניות להפקדה מוגדרת.
	הקבוצה מפעילה מספר תוכניות הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה, הכוללות תוכניות להטבה מוגדרת ותוכניות להפקדה מוגדרת.

	ביאור 4 - מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים:
	ביאור 8 - רכוש קבוע
	הרכב הרכוש והפחת שנצבר בגינו, לפי קבוצות עיקריות, והתנועה בהם, הינם:
	בשנת 2021:
	בשנת 2020:

	ביאור 8 - רכוש קבוע (המשך)
	1) החברה התקשרה בהסכם חכירה תפעולית בגין משרדי החברה עד ליום 31 בדצמבר 2020, עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות, אשר לא מומשה. דמי החכירה החודשיים בתקופת הדוח היו כ-3 אלפי דולר.
	2) באוקטובר 2020, החברה התקשרה בהסכם חכירה תפעולית חדש בגין משרדי החברה החל מיום 1 בינואר 2021 ועד ליום 31 בדצמבר 2023, עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות. דמי החכירה החודשיים הינם כ-6 אלפי דולר.
	3) החברה התקשרה בהסכם חכירה תפעולית בגין מתקן המו"פ של החברה עד ליום 30 בספטמבר 2020, עם אופציה להארכה ב-11 חודשים נוספים, אשר מומשה. דמי החכירה החודשיים הינם כ-10 אלפי דולר.
	להבטחת התחייבויותיה של החברה בהסכמי החכירה, העמידה החברה פיקדון מוגבל בשימוש בסך של 20 אלפי דולר.
	4) החברה קשורה בהסכמי חכירה תפעולית בגין רכבים לתקופות של 32-36 חודשים.
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	אקופיה
	הלוואה מגוף פיננסי
	ביאור 22 – הלוואות (המשך):
	ביאור 23 - עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

	אקופיה
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ
	תוכן העניינים

	אקופיה סיינטיפיק בע"מ
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ
	מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ
	מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ
	ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970
	ביאור 1 - אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970
	א. כללי
	ב. הגדרות
	"החברה" - אקופיה סיינטיפיק בע"מ.
	"המידע הכספי הנפרד" - מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970.
	למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2021 (להלן - הדוחות המאוחדים).
	"חברה מוחזקת" – החברות הבנות של החברה, Ecoppia Scientific LLP ו- אברמור יונייטד ס.א.
	"יתרות בינחברתיות", "הכנסות והוצאות בינחברתיות", "תזרימי מזומנים בינחברתיים" - יתרות, הכנסות או הוצאות, ותזרימי מזומנים, בהתאם לעניין, הנובעים מעסקות בינחברתיות, אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.
	ג. להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד
	המידע הכספי הנפרד, נערך בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל - 1970 (להלן - תקנה 9ג') לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות (להלן - התוספת), ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" שפור...
	המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן - תקני ה- IFRS) בכלל, והוראות תקן חשבונאות בינלאומי 27 - "דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט. עם זאת, המדיניות החשבונאית שפו...
	במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים בנוסף, גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתאם לדרישות הגילוי האמורות בתקנה 9ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות, ככל שמידע כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה.
	אקופיה סיינטיפיק בע"מ
	ביאור 1 - אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 (המשך):
	1) נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
	מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי, לאחר ניטרול ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים ע...
	בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי, המיוחס לבעלים של החברה, של סך הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות.
	ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס הדוחות המאוחדים, הינו זהה להון העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד.
	2) הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה
	מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בגין רווח או הפסד ורווח כולל אחר, לאחר ניטרול ביטול הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים,  המיוחסים לחברה עצמה, ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות.
	נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל. סכומי ההכנסות וההוצאות האמורים משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל בתוספת או בניכוי, בהתאם לעניין, של הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המא...
	בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלים של החברה, של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות, לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולה. נתונים אלה מוצגים תוך פילוח בין רווח או הפסד לבין רו...
	ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס הדוחות המאוחדים, הינו זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה, בהתאמה, כפי שנגזר...
	3) תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
	מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה, כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים (דהיינו, יתרות הסכומים לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים), בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, תזרים ...
	נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים.
	סכומים אלו משקפים את תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.
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	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021
	רבעון 4
	רבעון 3
	רבעון 2
	רבעון 1
	מר ז'אן סממה ("מר סממה") מכהן כמנכ"ל החברה במשרה מלאה (100%) החל מיום 23 במרץ 2020. החל ממועד ההנפקה ובמהלך שנת 2021, השכר החודשי של מר סממה עמד על 95,000 ש"ח, המשקף לחברה עלות חודשית של כ- 138,000 ש"ח. בהתאם להסכם העסקתו, בנוסף לשכר החודשי זכאי מר סמ...
	בנוסף, מר סממה זכאי לבונוס שנתי, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולתכנית עמידה ביעדים מדידים אשר נקבעים מדי שנה קלנדרית מראש על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון.
	הבונוס השנתי לשנת 2021 מורכב מ-3 יעדים, אשר בחינת העמידה בכל יעד נעשית בנפרד, כמפורט להלן:
	1. יעד מכירות: במקרה בו תגיע החברה ליעד המטרה שנקבע לסך של 16.5 מיליון דולר, יהיה המנכ"ל זכאי למענק בגין רכיב זה בסך 3 משכורות חודשיות ("בונוס יעד מכירות"). יעד המכירות כולל תנאי סף לפיו ככל שהחברה תעבור יעד מינימום בגובה 13.2 מיליון דולר, יקבל המנכ"ל...
	2. יעד הזמנות: במקרה בו תגיע החברה ליעד המטרה שנקבע להזמנות בהיקף 6,000MW יהיה המנכ"ל זכאי למענק בגין רכיב זה בסך 3 משכורות חודשיות ("בונוס יעד הזמנות"). יעד ההזמנות כולל תנאי סף לפיו ככל שהחברה תעבור יעד מינימום של הזמנות בגובה 4,800 MW, יקבל המנכ"ל ...
	3. יעד רכישה: ככל והחברה תבצע עסקת רכישה, כהגדרתה בהסכם העסקה, של חברה אחרת עד ליום 31 בדצמבר 2021 ומר סממה המשיך לשמש כמנכ"ל החברה עד ליום הרכישה כאמור, יהיה המנכ"ל זכאי למענק בגין רכיב זה בסך 3 משכורות חודשיות. בשנת  2021 יעד זה לא הושג.
	בין הצדדים נקבעה תקופת הודעה מוקדמת בת 90 יום. מר סממה יהיה זכאי למענק פיטורין בגובה 3 משכורות חודשיות (בכפוף לאמור בהסכם) וכן נקבעה בהסכם התחייבות לסודיות ותניית אי-תחרות במשך 6 חודשים לאחר סיום ההעסקה.
	בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 20 בפברואר 2022, עמידה ביעדים שנקבעו בגין שנת 2022 תזכה את המנכ"ל בבונוס שנתי בסך של עד 9 משכורות חודשיות.
	נכון למועד הדוח, בידי מר סממה 2,653,600 אופציות ניתנות למימוש ל- 2,653,600 מניות רגילות, מתוכן 1,542,405 אופציות אשר הבשילו למועד הדוח.
	מר עידו מולד ("מר מולד") מכהן כסמנכ"ל מחקר ופיתוח (VP R&D) במשרה מלאה (100%) החל מיום 15 בספטמבר 2020. בתמורה להעסקתו בחברה זכאי מר מולד לשכר חודשי בסך של 42,000 ש"ח ברוטו, המשקף לחברה עלות חודשית של 54,000 ש"ח. בהתאם להסכם העסקתו, בנוסף לשכר החודשי ז...
	נכון למועד הדוח, בידי מר מולד 200,000 אופציות ניתנות למימוש ל- 200,000 מניות רגילות, מתוכן 82,750 אופציות אשר הבשילו למועד הדוח.
	מר נלין שארמה ("מר שארמה") מועסק ע"י אקופיה הודו כסמנכ"ל אסיה במשרה מלאה (100%) החל מיום 1 באפריל 2017, במשרדי החברה בניו דלהי, הודו. בתמורה להעסקתו בחברה זכאי מר שארמה לשכר חודשי בסך של 916,666 רופי הודי (כ-42,700 ש"ח) ברוטו, המשקף לחברה עלות חודשית ...
	נכון למועד הדוח, בידי מר שארמה 80,000 אופציות ניתנות למימוש ל- 80,000 מניות רגילות, מתוכן 33,100 אופציות אשר הבשילו למועד הדוח.
	מר אריה לומלסקי ("מר לומלסקי") מכהן כסמנכ"ל הכספים (VP Finance) במשרה מלאה (100%) החל מיום 4 בפברואר 2018. בתמורה להעסקתו בחברה זכאי מר לומלסקי לשכר חודשי בסך של 34,000 ש"ח ברוטו (כולל שעות נוספות), המשקף לחברה עלות חודשית של כ- 43,000 ש"ח. בהתאם להסכ...
	נכון למועד הדוח, בידי מר לומלסקי 100,000 אופציות ניתנות למימוש ל- 100,000 מניות רגילות, מתוכן 70,688 אופציות אשר הבשילו למועד הדוח.
	מר אוסקר איירה ("מר איירה") מכהן כסמנכ"ל המכירות (VP Sales) של החברה החל מיום 17 באוגוסט 2020. על-פי הסכם ייעוץ ושירותים שנחתם בין מר איירה והחברה, יספק מר איירה לחברה שירותי מכירות ושיווק למוצריה. בתמורה לשירותיו, יהיה זכאי מר איירה לשכר שנתי של 102,...
	החל מיום 17 באוקטובר 2021, חדל מר איירה לכהן כסמנכ"ל המכירות של החברה.
	נכון למועד הדוח, בידי מר איירה 66,000 אופציות ניתנות למימוש ל- 66,000 מניות רגילות.
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