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 הקדמה 

 
תיאור עסקי החברה בדוח זה, לרבות המידע הכספי, מתייחסים לפעילות הקבוצה, היינו חברת אר.אס.אל  

 אלקטרוניקה בע"מ וחברות הבת שלה, למעט במקום שבו מצוין במפורש אחרת. 
 

, כתחזית, 1968  –ניירות ערך, התשכ"ח  פרק תיאור עסקי החברה כולל מידע צופה פני עתיד, המוגדר בחוק  
מדן או כל מידע אחר שאינו ודאי, המתייחס לאירוע או עניין עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית,  והערכה, א

ואינה בשליטתה הבלעדית של החברה )להלן: "מידע צופה פני עתיד"(. מידע צופה פני עתיד הניתן בפרק  
ם בחברה, וכולל הערכות, אומדנים או כוונות של החברה, נכון  תיאור עסקי החברה מתבסס על מידע הקיי

החברה.   ידי  על  הצפויות  או  המוערכות  מהתוצאות  שונות  להיות  עשויות  בפועל  התוצאות  הדוח.  למועד 
במקרים מסוימים ניתן לזהות מידע צופה פני עתיד על ידי הופעת ניסוחים כגון: "החברה צופה", "החברה 

 וונת" וכדומה, אך ייתכן כי מידע זה יופיע גם בניסוחים אחרים.החברה מתכ"מעריכה", 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "ן"תאגיד קט-גילוי בדבר הגדרת אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ כ
  ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים5החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 

לינואר    28להחלטת דירקטוריון החברה מיום  )"תקנות הדוחות"(. בהתאם    1970-ומיידיים(, התש"ל
בתקנה  2014 הנכללות  ההקלות  כל  את  לאמץ  הוחלט  תהיינה,  5,  או  שהן,  ככל  הדוחות,  לתקנות  ד 

ד לתקנות הדוחות, החל 5יתר על כן, בהתאם לתקנה    .2013רלבנטיות, החל מהדוח התקופתי לשנת  
 רה לפי מתכונת דיווח חצי שנתית. מדווחת החב 2017בינואר  1מתקופת הדיווח המתחילה ביום 
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה  - פרק א' 
 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  .1
 
 

1.1. " )להלן:  ביום  החברהאר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ  , כחברה  29.09.1986"( נתאגדה בישראל 
בתחום של    , בעצמה ובאמצעות חברות בנות שלה,פועלתהקמתה  ומאז    ,פרטית מוגבלת במניות

עיקריים,   תחומים  בשלושה  מתקדמות  ומחשוב  אלקטרוניקה  מערכות  ושיווק  ייצור  פיתוח, 
 כדלהלן: 

 

בריאותמערכות   .1.1.1 לניטור  ופרוגנוסטיקה  הסובבים   דיאגנוסטיקה  הרכיבים 
(ROTATING PARTS MONITORING  )מבנית  ובריאות 
(STRACTURALHEALTH MONITORING-SHM)  טיס,   של כלי  מנועי 

  תחבורת   רכב קרבי משוריין )רק"מ(  ,מסוקים, מערכות הינע בכלי טיס לא מאוישים
וטורבינות לייצור אנרגיה חשמלית )להלן:   (רכבת  ופסי  קרונות   בוגי)בריאות    רכבות

לטורבינות הרוח המבוססות  בכלל זה, מערכות לניהול בריאות  "(,  HUMSמערכות  "
סובבות מערכות  לניטור  ופרוגנוסטיקה  דיאגנוסטיקה  טכנולוגיות  ע"י   על  שפותחו 

 כלי הטיס.. שוק ב תחילה ומומשוהחברה  
 

 "(  מדמ"למדי מהירות לוע לתותחים )להלן: "  .1.1.2
 

 "(מערכות הבקרהמערכות בקרה למנועי כלי טיס ולמערכות שרת במטוסים )להלן: " .1.1.3
 

 . הלןופרק ב' ל 2ראה סעיף  אודות תחומי הפעילות של החברה נוספיםרטים לפ
 

מניותיה    1992מאי  חודש  ב .1.2 בתלהחברה    של נרשמו  ערך  לניירות  בבורסה  בע"מ  -למסחר  אביב 
 והחברה הפכה לחברה ציבורית.

 
"  .RSL Electronics USA Inc  לחברה חברה בת בבעלות מלאה בשם .1.3 "( אשר  החברה הבת)להלן: 

שבארה"ב.  22.11.1991  יוםבנוסדה   דלוור  מדינת  חוקי  פי  על  במניות  מוגבלת  פרטית    כחברה 
ייצור מוצרי החברה )הייצור נעשה באמצעות קבלן משנה  בעוסקת בשיווק, בהפצה ו  החברה הבת

לבין   בין החברה  החברה לאחר שלב המכירה.  בלקוחות  וכן בתמיכה    החברה הבת אמריקאי( 
קיימים הסכמים המסדירים העברת ידע לצורך ייצור חלק מן המוצרים בארה"ב, אשר בגינם  

הבתמשלמת   העברה.    החברה  תשלומי  מעני בנוסף,  לחברה  ל החברה  הבתקה  שירותי    חברה 
 תמורת תשלום.  ,מפעם לפעם ,תמיכה טכנית, וכן שירותים הנדסיים ושירותי שיווק

 

  ,באמצעות קבלן משנה  , החברה הבת  מייצרתהחברה,  דרישות לקוחות  לולעיל  בהתאם לתנאים  
כמו גם מוצרים נוספים    ,לצה"לו  המסופקים לצבא ארה"ב  ,למדמ"ליםמדמ"לים וחלקי חילוף  

 .HUMS - מתחום מערכות הבקרה ומתחום ה
 

 לחברה את היתרונות הבאים: עניקה מ  הבת החבר הפעילותה של  
 

בארה"ב .1.3.1 ייצור  מסוימים  ,מהווהה  ,יכולת  של   ,במקרים  במכרזים  להשתתפות  תנאי 
זרועות צבא ארה"ב, משרד הביטחון ותעשיות ביטחוניות של ממשלות זרות ובמקרים 

 לקוחות.ל אחרים מהווה מענה לדרישות בלתי פורמאליות ש
בארה"ב   .1.3.2 ייצור  ארה"ב היכולת  ממשלת  שמעמידה  הסיוע  כספי  של  ניצול  מאפשרת 

 לרשות מדינת ישראל. 
 

)להלן:   )ווינדסל בע"מ( Ltd. WindSL, הוקמה ונתאגדה בישראל חברה בת בשם 27.02.2008ביום  .1.4
הקמת  "(ווינדסל " החברה.  של  מלאה  בבעלות  פרטית  חברה  הבת,  אפשרה    ,ווינדסל  ,החברה 

 לחברה להעביר אליה את הפעילות האזרחית בתחום טורבינות הרוח.  
 

 ט להלן: ייחודה ויתרונותיה של החברה נובעים, בין השאר, מהמפור .1.5
 

בחברה  ,והציוד  הטכנולוגיה  התאמתב  הינו  ומרכזי  חשוב  יתרון .1.5.1 בתחום   ,שפותחו 
 במכונות   ומבנים סטטיים  סובבים  של רכיבים מכניים  והפרוגנוסטיקההדיאגנוסטיקה  

 ומייצגים   מהיר  בקצב  גדלים ושהולכים    ,שווקים ושימושים  גדול של  למגוון  ובהתקנים
אלו    ,כן  כמו.  ביותר  גדולים  פוטנציאליים  שווקים  לחברה שווקים  בין  השילוב  אופי 

החברה   לאפשר  וטכנולוגיית  חברה  צפויים  של  מסטטוס  הדרגתי   פרויקטליתמעבר 
 התאמת וציוד לשוק ההולך וגדל.    רותיםילסטטוס של חברה המספקת באופן שוטף ש

  כלי  ,מטוסים  מנועי)מסוקים,    תעופה:  כגון  לתחומים  שפותחו  והמערכות  הטכנולוגיה
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טורבינות   ,רוח  טורבינות  :חשמלית  אנרגיה  ליצור)טורבינות    אנרגיה(,  מאויישיםטיס לא  
כבד(,   הידרואלקטריות רכב  וציי  )רכבות  יבשתית  תחבורה  , ימית  תחבורה  ואחרות(, 

 בעתיד   אפשרעשויה לו  והאנרגיה  התעופה  לשווקי  חדירה  אפשרה,  כבדה  תעשיה  מפעלי 
אלא רק   , וממושך  יקר  בפיתוח  צורך   ללא  נוספים  לשווקים  והרחבתה  החדירה  העמקת

 בפעולות התאמה. 
 

 . ניסיון ויכולת בתחום הפיתוח והייצור של מוצרים לשוק הצבאי ולשוק האזרחי בכלל .1.5.2
וב חומרה לחברה  ,  והיבשתישוק התעופתי  בשוק הארטילריה  של  וייצור  תכנון  יכולת 

אמינות   בעלת  בעלות קומפקטית  מערכות  תכנון  יכולת  קשים,  סביבה  בתנאי  גבוהה 
יתירות כפולה להבטחת פעולה תקינה גם בנוכחות תקלות, יכולת תכנון, כתיבה ותיעוד 
של תכנת זמן אמת, תכנון וביצוע ממשק גרפי למשתמש למערכות מוטסות וקרקעיות 

 ותכנון וביצוע מערכות בקרה מוטסות למגוון תחומים. 
 

הבנת הטכנולוגיה   ,וניסיון בתחומים ייחודיים כדוגמת: מערכות בקרה למנועי סילוןידע   .1.5.3
שחיקה  מצבי  של  וניתוח  למדידה  מערכות  שלהם,  התפעול  ויכולות  סילון  מנועי  של 
ותקלות ברכיבים מכאניים, יכולת דיאגנוסטית ופרוגנוסטית המתבססת, בין השאר, על 

שימוש שעושות  אוטומטיות  החלטה  בינה   מתקדמתבטכנולוגיה    מערכות  כולל 
, וכן הבנה וידע והיכרות של ענף התעופה, המסייעים לחברה בחדירה לשוק מלאכותית

 זה, שהינו שוק סגור ושמרני. 
 

יכולת כוללת בתחום המערכות המוטסות המאפשרת לחברה לפתח פתרונות מקיפים,  .1.5.4
בת וכלה  המערכת,  פיתוח  דרך  במטוס,  המערכת  התקנת  מתכנון  הנחייה החל  כנון, 

 וניתוח ניסויי הטיסה. 
 

דיסציפלינארית רחבה, -לחברה עובדים בתחומי הפיתוח וההנדסה בעלי יכולת מולטי  .1.5.5
 המאפשרת גמישות וניוד קל למגוון תפקידים. 

 
 

כן .1.5.6 החברה  טכנולוגיה  ה  , כמו  פרמטרים   מאפשרת שפיתחה  רבי  תהליכים   , ניטור 
סטיות בהתנהגות הנורמטיבית של התהליכים   - וזיהוי אנומליות    , המשתנים עם הזמן

יכולת   אפליקציות  זוהללו.  של  גדול  למגוון  התאמה  הידרדרות   גוןכ  ,מאפשרת   זיהוי 
בביצועי ההמרה   ,שהוכל  פלנטבביצועי מנועים )כולל סילון(, בביצועי מערכת בקרה של  

 . כיו"ב, ו של אנרגיית הרוח לאנרגיה חשמלית בטורבינות הרוח
 

המתחרות  .1.5.7 החברות  פני  על  הלוע  מהירות  מדי  בתחום  משמעותי  יחסי  יתרון  לחברה 
 וצבא ארה"ב, "ל  ההארטילריה של צ מערךאת  זה    במוצר בתחום, כיוון שהחברה ציידה  

בהודו  יםמשולבמוצריה  ו תותחים  של  השדרוג  תוכניות  השירות,   , במירב  כל  ולפיכך 
ידי החברה. המערכות שסופקו,    עבור  ,התחליפים והשדרוגים לצבאות אלו על  נעשים 

כן ציוד   ,כמו  יתרון שיווקי במספר רב של מדינות, המעדיפות באופן מסורתי  לחברה 
 שנמצא בשימוש צבא ארה"ב.
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 החברה   החזקות .1.6
 

 : הינו כדלקמן  31.12.2020תרשים מבנה החזקות החברה נכון ליום 

 
 
 

 ופועלת בשוק טורבינות רוח.    2008 בשנת פברואר החברה נרשמה בחודש *
בבעלות מלאה   , חברה בת WINDSL USA INC חברתנרשמה בארה"ב  2008בחודש אוגוסט  

   כל פעילות. האמורה אין בחברה ,נכון למועד הדוח ,אולם, של ווינדסל בע"מ
 

   תחומי פעילות .2
 

 :, כדלקמןתחומי פעילות עיקריים 3 -בפועלת החברה   ,כאמור לעיל

 
ובשיווק    פיתוחייצור, בהתאמה טכנית,  ב   החברה  עוסקת,  זה  פעילות  בתחום  -  HUMS  -ה  תחום .2.1

מסוגשל   בריאות  ניטור  ה  HUMS    -  Systems  Health-Usage Managementמערכות    - )"תחום 
HUMS  .)"  מוצרים אלו מיועדים לשימוש הן בשוק הצבאי, והן בשוק האזרחי. המערכות מספקות

הבריאותי דיאגנוסטיקה   המצב  של  טורבינות,    -  ופרוגנוסטיקה  גנרטורים,  מנועים,  של  מכני 
ממסרים וחלקים מסתובבים אחרים במערכות המנוטרות וכן ניטור תהליכים מרובי פרמטרים  

 המשתנים עם הזמן.  
הדוח,   טכניתלמועד  בהתאמה  בייצור,  עוסקת  ש   פיתוח,  החברה  סוגי    החמש  לובשיווק 

 : HUMSמערכות אפליקציות ל 
 

 (.המבנהושלמות  מנועים ,מערכות ניטור בריאות למסוקים )מכלולים דינאמיים, רוטורים .א

מאוישים .ב בלתי  טייס  לכלי  בריאות  ניטור  מערכת   ,מערכות  של  בריאות  ניטור  הכוללות 
 .כולל ניטור מבנה כלי הטיס ההנעה ואביזריה 

כולל    הכוללות ניטור בריאות של מערכת ההנעה ואביזריה  ,למנועים של כלי טיס  ,מערכות .ג
 . מבנההתקינות 

אלו מבצעות   מערכות  .(רכבת  ופסי  קטרים)קרונות,    רכבות  תחבורת  בריאות  לניטור  מערכות .ד
ובקטרים, מערכת ההינע    מצב הגלגלים בקרונות  ,גלגלי הרכבת  סביימיניטור בזמן אמת של  

לגבי בריאות רכיבים אלו   ,בזמן אמת  ,בקטרים ומצב פסי הרכבת. המערכת מאפשרת דיווח
קרקעיות ולתחנות  הקטר  הדיווח  ,לנהג  והתחזוקה.  הבריאות  את  מצב   ,המנהלות  לגבי 

ואירועי בטיחות כגון ירידת הרכבת מהפסים כוללות איכון מדויק לגבי    ,בריאות הפסים 
 המהווה חלק מהמערכת. ,GPSאירוע באמצעות מיקום ה

 מערכות ניטור בריאות לטורבינות רוח לייצור אנרגיה חשמלית.   .ה

 

מבוססות על אותן טכנולוגיות, אלגוריתמים דיאגנוסטיים וחומרה, מנטרות  "ל  הנמערכות  ה  כלל
  המנוטרת אשר מותקנות על גבי הפלטפורמה    ,השונות  הסובבות  המערכותבזמן אמת את בריאות  

הלקוח   אתומעבירות   אצל  קרקעית  לתחנה  תחזוקת    ,המידע  את  לנהל  לו  המאפשרת 
הוצאות    של  הקטנה  מאפשר  ובמקביל  פורמהפלטה  של  הזמינות  אתבאופן המשפר    ,הפלטפורמות

 . שלההתחזוקה 
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 להלן.  7 , ראו סעיףHUMS  -לפרטים נוספים אודות פעילות החברה בתחום ה

 
מדי מהירות  ובשיווק של    פיתוחבייצור,   ב  החברה   עוסקת,  זה  פעילות  בתחום   -  תחום המדמ"לים  .2.2

והימית היבשתית  הארטילריה  שוק  עבור  לתותחים  מטוסים  לוע  ונגד  שטח  מטרות  נגד    כולל 
מדי מהירות הלוע לתותחים מבוססים על מערכת המודדת את מהירות    ."(תחום המדמ"לים)"

)מגלה כיוון מרחק( ומערכת עיבוד   הפגז במאות המטרים הראשונים למעופו באמצעות מכ"מ 
ד נתוני מהירות הלוע אל מחשבי הירי על מנת לשפר את  יוק הירי.  אותות מתוחכמת המזינה 

תחום זה כולל בין היתר גם מחשבי ירי ומערכות בקרת אש בהם החברה עושה אינטגרציה של  
 ספקים שונים. 

 

  ובשיווק של   פיתוחייצור, בתחום פעילות זה, עוסקת החברה ב - תחום מערכות הבקרה והניטור .2.3
ומערכות בקרת שרת בכלי טיס וניטור למנועי סילון  הבקרה    תחום מערכות)"  מערכות בקרה 

וניטור בזמן אמת תוך מהלך הטיסה של מנועי סילון  .  "(והניטור מערכות אלו מבצעות בקרה 
ומערכות שרת בכלי טיס. מערכות הבקרה הינן מערכות משובצות מחשבים. המחשב מבצע את  

הח בנוסף,  השרת.  ומערכות  המנועים  של  הבקרה  ח ו תפקידי  הינה  המערכות  של  מרה  ומרה 
נחשפות   אליהן  בתנאי הסביבה הקשים  לעמוד  ומתקדמת, המסוגלת  אלקטרונית, קומפקטית 

 המערכות. 
 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  .3
 

עסקאות מהותיות ולמיטב ידיעתה לא התצבעו    ,לא היו השקעות בהון החברה  הדיווח  שנתבמהלך  
 :במניות החברה על ידי בעל עניין, למעט כמפורט להלן

 
יהל גולשמידט להיות בעל עניין בחברה מכוח החזקותיו, זאת עקב    23.12.2020ביום   .3.1 חדל מר 

)מס'    23.12.2020מיום    ראו דיווח מיידי של החברה  יםלפרט  מניות של החברה.  19,750מכירת  
 (. 2020-01-139248אסמכתא 

 
  102,283  , במצטבר, מר חיים חלפון, בעל עניין בחברה מכוח אחזקותיו, מכר,  2020במהלך שנת   .3.2

 .    5.49%  -ל 6.5%  -מניות של החברה, באופן שהחזקותיו בחברה קטנו מ
 

 חלוקת דיבידנדים  .4
 

 דנדים. ילא חילקה החברה דיב, 31.12.2020בשנתיים שקדמו ליום  .4.1
 

ליום   .4.2 ובהתבסס על הדוחות הכספיים של החברה  אין    ,2020בדצמבר,    31למועד אישור הדוח 
 .עודפים הניתנים לחלוקהיתרת לחברה  

 
סעיף  לפרטים אודות תניות פיננסיות, אשר עשויות להגביל חלוקת דיבידנד על ידי החברה, ראה  .4.3

 . להלן 17
 

 מדיניות חלוקת דיבידנד. למועד פרסום דוח זה, החברה לא אימצה  .4.4
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 פעילות של החברה תחומי    מידע כספי לגבי .5
 

הכנסות   אודות  פרטים  על להלן  הפעילות  -החברה,  לתחומי  המיוחסות  עלויות  פעילות,  תחומי  פי 
)הנתונים באלפי    2018  -ו  2019,  2020  בדצמבר  31מהם, לימים    ושנבעוהרווח התפעולי    והרווח הגולמי

 ש"ח(:

 
 

 
 

 
 

 
 

מדמ"ל

מערכות 

בקרה 

וניטור

HUMS
אחר לא 

מיוחס
מדמ"לסה"כ

מערכות 

בקרה 

וניטור

HUMS
אחר לא 

מיוחס
סה"כ

20,7114,18814,3993,4095422,050            -2,80316,7331,175מכירות

14%81%6%0%100%19%65%15%0%100%שעור מכירות

14,050            -13,3521,5978,3834,070            -1,56310,3611,428עלות ישירה

56%62%122%0%64%38%58%119%0%64%שעור עלות ממכירות

548,000(661)7,3592,5916,016            -(253)1,2406,372רווח )הפסד( גלמי

19%100%36%-22%0%36%62%42%-44%38%רווח גלמי-%

2,645            -            -            -5017199472,1672,645פיתוח

156            -156            -            -6868           -           -סוכנים

2,743            -7721,5861,3083,6665211,0911,131שווק

3,324            -3821,6399853,0064161,8001,108הנהלה

11,56511,565            -            -            -272272           -           -           -הכנסות אחרות

(2,697)-1,6563,9443,307-8,6353,5822,8912,395סה"כ  עלויות

11,61910,697(3,056)3,125(991)(1,276)272(3,561)2,429(416)רווח )הפסד( תפעולי

1,15812,0751,83713,39628,4668289,9814,81315,01630,638סה"כ הנכסים המיוחסים למגזר

7,5887,732            -144            -1317,2117,342סה"כ ההתחייבויות המיוחסות למגזר

1-12/20201-12/2019

מדמ"ל

מערכות 

בקרה 

וניטור

HUMS
אחר לא 

מיוחס
סה"כ

2,5539,98111,60441124,549מכירות

10%41%47%2%100%שעור מכירות

15,697            -5424,47010,685עלות ישירה

21%45%92%0%64%שעור עלות ממכירות

2,0115,5119194118,852רווח )הפסד( גלמי

79%55%8%100%36%רווח גלמי-%

509509            -           -פיתוח

116116            -           -סוכנים

5361,0701,3142,920שווק

4031,7341,0503,187הנהלה

            -            -            -           -הכנסות אחרות

6,732            -9402,8042,988סה"כ  עלויות

4112,120(2,069)1,0712,707רווח )הפסד( תפעולי

4,2425,15810,5075,28525,192סה"כ הנכסים המיוחסים למגזר

1648,9859,149סה"כ ההתחייבויות המיוחסות למגזר

1-12/2018
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יוצר קושי אובייקטיבי לסווג את הוצאות ה   חברהל בין הוצאות    חברהמבנה עלויות מורכב. דבר זה 
קבועות להוצאות משתנות. לפיכך, החברה לא כללה בדוח זה נתונים בדבר העלויות הקבועות והעלויות 

 . המשתנות המיוחסות לתחומי הפעילות השונים

 
 

ענייני   בנתונים שחלו ההתפתחויות אודות להסבר מצב  על  הדירקטוריון  דוח  ראה  לעיל,  המובאים 
 .לדוח תקופתי זהחלק ב'  בהתאגיד, 

 
 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה  .6
 

בנוסף לגורמים, האירועים והמגמות המשפיעים על כל אחד מתחומי הפעילות של החברה, כמפורט 
גורמים, אירועים ומגמות בסביבה המאקרו כלכלית בה פועלת החברה להלן בפרק ב', קיימים מספר  

 העשויים להשפיע על פעילותה:

לפיכך, בהתאם  ומרבית הכנסות החברה צמודות לשער החליפין של הדולר האמריקאי ומקצתן לאירו,  
החברה של  עסקיה  הדולר    ,לאופי  של  החליפין  בשערי  משינויים  כתוצאה  הנם  השוק  סיכוני  עיקר 

 ירו מול השקל והאינפלציה בישראל.והא

 להיות מושפעת מירידה או דחייה בתקציבי הביטחון.  לולההחברה בשוק הצבאי ע פעילות

הכספיים   ב'  1  ביאורראה    ,החברה  פעילות  על  הקורונה  נגיף  השפעת  אודות  לפרטים לדוחות 
 (.התקופתי  לדוח' ג)חלק  המאוחדים המצורפים לדוח זה

 
 ,השלכות נגיף הקורונהגורמים העשויים להשפיע על פעילותה, ובכלל זה על  בנוגע ל  החברה  הערכות

  המתבסס ,  1968-"ח התשכ,  ערך  ניירות  בחוק  וכמשמעות  ,"מידע צופה פני עתיד"  תמהוו  ,כאמור לעיל
או כל מידע אחר שאינו וודאי,  נים, אומדותת, הערכותחזי ,זה דוח פרסום  למועד נכון הקיים מידע על

החברה.   של  בשליטתה  ואינה  ודאית,  אינה  שהתממשותם  עתידיים,  עניין  או  לאירוע  המתייחס 
  על ידי החברה. ,המוערכות או הצפויות ,התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות
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 לפי תחומי פעילות  –  תיאור עסקי החברה - פרק ב' 
 

 HUMS -תחום מערכות ה  .7
 

 :מידע כללי על תחום הפעילות

 

הינן מערכות מסוג ניטור    ,2000שנת  בהחל  שפיתוחן    ,המיוצרות על ידי החברה  HUMS  -מערכות ה
גילוי תהליכי הידרדרות   )חיזוי תקלות ע"י  ופרוגנוסטיקה  )אבחון(  בריאות, המבצעות דיאגנוסטיקה 
בתחילתם(. המערכות מיועדות לתת לאיש התחזוקה, לטייס או למפעיל מידע מדויק על מצב הבריאות 

מערכות ההינע של כלי הטיס  במסוקים, ב  ,והתקינות של כל החלקים המכאניים הסובבים במנועים
בטורבינות התעשייתיות ליצור אנרגיה כולל זיהוי אנומליות  כולל שלמות המבנים,    ,הבלתי מאוישים

בתהליכים אחרים מרובי פרמטרים המשתנים עם הזמן בתהליכים בעלי זיכרון התלוי גם הוא בזמן.  
הוזלת הוצאות התחזוקה והגדלת    תכלית השימוש במערכות אלו הינה שיפור בטיחות ואמינות הפעולה,

 הזמינות. 

 

 תחומי אפליקציה עיקריים:  5- עד כה ל HUMSהחברה התאימה את מערכות  

 
 "(למנועים HUMSמערכות למנועים של כלי טיס )להלן: " •
 "(למסוקים HUMSמערכות למסוקים )להלן: "  •
 "(לכטב"מים HUMSמערכות לכלי טיס בלתי מאוישים )להלן: " •
 "( לטורבינות HUMSלטורבינות רוח לייצור אנרגיה חשמלית )להלן: " מערכות  •
 (.רכבת ופסי קטרים)קרונות,  רכבות תחבורת בריאות לניטור מערכות •

 
 "( המערכות" או "המערכת)להלן ביחד: "

 
 : מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .7.1

 
פעילות החברה בתחום זה הינה פיתוח, תכנון, ייצור, שיווק, שדרוג, התקנה ותחזוקה  .7.1.1

 . לעיל האמורות  אפליקציותל HUMS -של מערכות ה
 

בהתאמ .7.1.2 להשקיע  ממשיכה  המערכותהחברה  ובש  ת  נוספות  פורים ילפלטפורמות 
ממשובים   כתוצאה  הטכנולוגיות  של  והחיזוי  הגילוי  בכושר  המתקבלים הדרגתיים 

 . לקוחות החברהמ
 

קיימת תשתית זהה לכל המערכות שמייצרת החברה בתחומי החומרה, האלגוריתמיקה  .7.1.3
והתוכנה, אולם נדרשת התאמה ספציפית בהתאם לאופי וסוג המערכת המנוטרת )מנוע, 

רוח,   טורבינת  פרמטרים ,  רכבת  מכלולימסוק,  מרובה  אחר  תהליך  או  ממסר  מכלול 
החברה   זמן(.  המערכות   בהתאמתמשקיעה  תלויי  קו  את  להרחיב  מנת  על  המערכות 

מנת   על  בפיתוח  להשקיע  תמשיך  החברה  בנוסף,  הנוספים.  לשימושים  המתאימות 
להמשיך ולשפר את היקף ומגוון המערכות המנוטרות ע"י המערכות כחלק מפרויקטים 

 מוזמנים. 
 

הרכבה הסופית החברה מייצרת חלק מהמערכות במפעלה במגדל העמק בעיקר בשלבי ה  .7.1.4
ידי   על  החברה  עבור  מיוצרים  המערכות  של  הרכיבים  מן  משמעותי  חלק  והבדיקות. 

 קבלני משנה, וזאת בהתאם למפרטים מדויקים של החברה.
 

ת בעיקר ע"י  ות המחקר, הפיתוח, הייצור, ההפצה והשיווק בתחום זה מתבצעיופעילו .7.1.5
בארה"ב לשיווק מול השוק האמריקאי    חברה הבתהחברה בישראל. החברה נעזרת ב

 ובסוכנים המייצגים אותה במדינות השונות. 
 

במסוקים ובכטב"מים נמכרו עד כה במדינת ישראל עבור חיל האוויר   HUMS  -מוצרי ה  .7.1.6
בעולם  הישראלי  נוספות  מכירות כאשר    ,ומדינות  עיקר  האחרונות  השנים  בשלוש 
 . היו לשוק ההודי HUMSמערכות 
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מרה, ושפותחה עבור שוק התעופה מתאימה בד"כ בהיבטי הח  ,HUMS  -משפחת מוצרי ה .7.1.7
נוספים פוטנציאליים  לשווקים  והאלגוריתמים  והתחבורה   כגון,  התכנה   האנרגיה 

, היעד   פלטפורמתשינויים עיקריים העשויים להידרש הינם בתחום הממשק ל  היבשתית.
 הזווד המכאני ולוגיקת הפעולה. 

 
 7.15לתיאור פעילות שיווק וניסיונות החדירה לשווקים פוטנציאליים נוספים ראה סעיף  

 . להלן
 
 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים: .7.2

 
לשווקים   HUMS  ערכות במכירה של מ   עיקריות המגבלות ה   , למיטב ידיעתה של החברה .7.2.1

האגף לפקוח יצוא בטחוני    –  במדינות השונות הנן האישורים לייצוא הניתנים ע"י אפ"י
 "(.  אפ"י": להלןבמשרד הביטחון ) 

 
במערכות   .7.2.2 התעופה  HUMS השימוש  רשויות  אישור  מחייב  האזרחי  התעופה  בשוק 

האזרחיות. אישור זה מצריך תהליך יקר וממושך יחסית, וכן שותפות עם היצרן המקורי  
רישוי פשוטים יחסית ורק או לקוח גדול מאד. השימוש לשוק האנרגיה מחייב תהליכי  

 במספר מדינות ואינו מוגבל ע"י אפ"י. 
 
 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  .7.3

 
ה .7.3.1 שוק    התעופה  לתחום  HUMS  -שוק מערכות  הינו  לציין  אשר  כ,  מבוססובכלל,  ניתן 

 :, כדלקמןהמשפיעות על המכירות בתחום זהמספר מגמות 
הצורך הן בשוק הצבאי והן בשוק האזרחי    והבטיחות.שיפור התחזוקה, הזמינות   .א

בשוק הצבאי הן כתוצאה מצמצום תקציבי הביטחון    .להוריד את העלויות, מתחזק 
והצורך להוריד את עלויות התפעול והן מהאילוצים לרכוש פחות כלי טיס שיבצעו  
את אותו היקף משימות. שיפור הזמינות והבטיחות תומכים בהשגת מטרות אלו.  

וק התעופה האזרחי ובשוק האנרגיה קיים לחץ מתמיד הגובר והולך להוריד את  בש
ושפור הזמינות המושפע מהשימוש   עלויות התפעול. הוזלה של מרכיב התחזוקה 

 במערכות אלו מהווה את אחד המרכיבים המאפשרים הישג זה.
 

ניתן   .ב חשמלית  אנרגיה  לייצור  רוח  לטורבינות  מערכות  של  האפליקציה  בתחום 
  בין טורבינות בצורך במערכות אלו,  ההות מגמה של הכרה מצד יצרני ומפעילי  לז

לאור   חוות  השאר,  לגבי  ובמיוחד  הרוח  לטורבינות  הבעייתית  הפיזית  הגישה 
 טורבינות רוח הממוקמות בים ולא ביבשה.  

 
בעקבות דרישה לשיפור בטיחות הטיסה במסוקים )מספר אירועי בטיחות חמורים   .ג

מזו של מטוסי כנף קבועה, החלו מספר יצרני    חותההנשעות טיסה(    100,000לכל  
( על כוונתם לצייד את  FAAמסוקים להכריז אל מול רשויות התעופה האמריקניות )

במערכות   המסוק   HUMSמסוקיהן  ממערכות  סטנדרטי  לחפש  כחלק  וכן  ים, 
 . ןשלהעבור המסוקים   HUMSשותפים פוטנציאליים למערכות 

 
יבוא לידי  ”Life Cycle Cost“   -פור ב"מחזור עלות חיים"  יפור התחזוקה ועמו השיש .ד

ביטוי מירבי ע"י מעבר מתחזוקה מתוכננת או תחזוקת שבר ל"תחזוקה מותנית"  
”Condition Based Maintenance”- CBM  .  תחזוקה מסוג זה ניתנת לביצוע רק תוך

החברה,   ע"י  ומיוצרות  שפותחו  אלה  כדוגמת  ניטור  מערכת  על  הסתמכות 
הצ היווצרות  עם  רק  תחזוקה  פעילות  ביצוע  ע"י  המאפשרות  הנמסר  הברור  ורך 

המערכת   יכולות  הניטור.  מערכת  של  והפרוגנוסטיות  הדיאגנוסטיות  היכולות 
שפותחה ע"י החברה מאפשרות התלות במערכת לאור אמינותה הגבוהה. תחזוקה  
מותנית כמתואר עשויה להוריד את עלויות התחזוקה של מערכות עבורן מיועדים  

 . אחוזים  עשרותשל  יםצרת החברה, בשעור ומת HUMS- מוצרי ה
 

  הגדלה  עם  בשילוב  התנועה  בטיחות  אתצפויות לשפר    מערכותה   הרכבות  בתחום .ה
  , כלומר הגדלת הקיבולת של הסעת מטענים ונוסעים  , נסיעהה  מהירות  של  מרבית
עקב מצב פסי    ,של אזורי תנועה המחייבים הגבלת מהירות  ,אמת  בזמן   הוייכולל ז 

מעבר להגדלת תעבורת    ,התועלת  . תחזוקה  הדורשים  וקטרים  קרונות   הוי יהרכבת וז 
ולהקטין הוצאות    לתעדףתתבטא גם ביכולת    ,תוך שמירה על בטיחות  ,המטענים

 התחזוקה. 
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היקפי השימוש  מיםבשווקים מסוי כי ,בשל הגורמים המפורטים לעיל, מעריכה החברה .7.3.2
ה לגדול    HUMS  -במערכות  משמעותי  צפויים  לבאופן  פוטנציאל    יםק ושו  אותםוכי 

 .  גדול צמיחה
 

לגבי הגידול     ,HUMSב מערכות  בהיקפי השימושהצפוי  המידע בדבר הערכות החברה 
זה בסעיף  והעובדות העיקריים  ,המפורט  הנתונים  עתיד.  פני  צופה  מידע  שהיוו   ,הינו 

. ייתכן והערכת החברה  7.3.2וכן  7.3.1הינם כמפורט בסעיפים  ,בסיס להערכת החברה
ביצועים דומים וכן בשל מיקומה לא תתממש בשל התחרות שצוינה עם מערכות בעלות  

. לאור זאת, החברה שוקלת  רלוונטיים  םיקוהנמצא במרחק משוישראל    שלהגיאוגרפי  
   הקמת שותפויות עם גורמים מקומיים בשווקי היעד.

 
בתחום   .7.3.3 המערכות  כל  בין  וההתאמה הפעילות  הסינרגיה  הפיתוח  עלויות  את  מוזילה 

לפלטפורמות חדשות ומאפשרת לחברה לשמור על רמת עלויות נמוכה יחסית, העשויה 
 לתת לחברה יתרון יחסי על פני המתחרים.

 

לאור האסטרטגיה של חבירה   וכן   ,עילללאור יתרונותיה היחסיים של החברה כמפורט   .7.3.4
 . צפויות לגדולכי מכירותיה בתחום  ,מעריכה החברהלשותפים ויצרנים בשווקי היעד, 

 

הינו   ,לעיל  7.3.4  המפורט בסעיף  ,בדבר הערכות החברה לגבי הגידול במכירות  ,המידע
הינם   ,שהיוו בסיס להערכת החברה  ,מידע צופה פני עתיד. הנתונים והעובדות העיקריים

התחזקות התחרות כאמור   כמפורט בסעיף זה. ייתכן והערכת החברה לא תתממש, עקב
 וקשיי חדירה לשווקים חדשים.

 

    התפתחות בשווקים של תחום הפעילות, או השינויים במאפייני הלקוחות שלו .7.4
 

 לשוק טורבינות הרוח לייצור אנרגיה.     HUMS החברה פועלת להגדלת פעילותה לשווק מערכות

 

החברה בוחנת כניסה מחודשת לשוק ניטור טורבינות דרך התקשרות עם יצרני הטורבינות שעוברים 
של  ילי בריאות  לניטור  התקשרות  בהליכי  נמצאת  החברה  כן  כמו  חשמלית.  אנרגיה  של  ומכירה  צור 

יסה למערכות ניטור לרכבות ולרכב קרבי בחה"י הישראלי, בוחנת כנ  6מערכות ההנעה בספינות סער  
 .כבד

 

המידע בדבר הערכות החברה לגבי הפעילות בתחום טורבינות רוח הינו מידע צופה פני עתיד. הנתונים  
הערכת החברה  שוהעובדות העיקריים שהיוו בסיס להערכת החברה הינם כמפורט בסעיף זה. ייתכן  

   לא תתממש, עקב התחזקות התחרות כאמור וקשיי חדירה אחרים לשוק זה.
 

 יש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות שינויים טכנולוגיים ש .7.5
 

השינויים הטכנולוגיים העיקריים שהחברה צופה שעשויים להשפיע על התפתחות שוק  .7.5.1
הינם בעיקר בשני תחומים: פיתוחם של מחשבים ומעבדים ספרתיים   HUMS  -מערכות ה

מסוגים העשויים להגדיל את כושר החישוב ועיבוד הנתונים, וחיישנים    ,זעירים וזולים
 . חדשים ומתקדמים יותר, במחירים זולים יותר

 
 פיתוח  מאפשרות,  האלחוטית  התקשורת  בתחום  טכנולוגיות  התפתחויות,  בנוסף .7.5.2

יצליחו  ,אשר,  אלחוטיים  חיישנים  על  המבוססות  מערכות יתרון    ,אם  לחברה  יקנו 
 תחרותי מהותי על פני מתחרים בשוק. 

 
בעלות  .7.5.3 יותר,  קומפקטיות  מערכות  של  וייצור  פיתוח  יאפשרו  האמורות  ההתפתחויות 

יוזילו את   ,בסיכומו של דבר  ,אשר  ,כושר עיבוד נתונים גבוה יותר וחישה כוללת יותר
 המערכות תוך שיפור בביצועיהן. 

 
 ם הפעילות והשינויים החלים בהם גורמי ההצלחה הקריטיים בתחו .7.6

 המשפיעים על יכולת החברה בתחום, בהם:  ,קיימים מספר גורמים

 
 .7.5.1שימוש וניצול חידושים ושיפורים טכנולוגיים כמפורט לעיל בסעיף  .7.6.1

 
 . 7.13 ףבסעיושווקים חדשים כמפורט להלן  לאפליקציותחדירה   .7.6.2
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מאפשרת   .7.6.3 שפותחה  הטכנולוגיה  תהליכים כאמור,  של  ופרוגנוסטיקה  דיאגנוסטיקה 
)וזיכרון זמני( כאשר  מרובי פרמטרים כלשהם מחזוריים ובלתי מחזוריים, תלויי זמן 

 הפרמטרים המאפיינים את התהליך יכולים להיות כלשהם ולאו דווקא רעידות. 
 

הרעידות,  יכולת    לחברה ניתוח  בתחום  בידע  לה  שיש  היתרון  דיאגנוסטיקה ניצול 
זה  בשלב  כי  החברה מעריכה  אמת.  לזמן  ופיתוח מערכות  אוטומטיות  ופרוגנוסטיקה 
מייצרת  שהיא  המערכות  יכולת  הנם  בתחום  המתחרים  פני  על  העיקריים  יתרונותיה 
עם  במשולב  אמת  בזמן  המתבצעות  אוטומטיות  ופרוגנוסטיקה  דיאגנוסטיקה  לבצע 

והיכולת   יכולות אלו  גבוהה של  ולאבחן תהליכים כלשהם או התנהגות אמינות  לנטר 
 מספר פרמטרים גדול המאפיינים התנהגות והשתנות בזמן.  תבעל יכלשה

 
ידע   .7.6.4 החברה משקיעה באופן שוטף בהון האנושי לרבות   -השקעה בהון אנושי/רכישת 

 הכשרת עובדים מעת לעת בהתאם לצרכים. 
 

אל הצמיחה שלו גדול, בין  תחום הפעילות הינו תחום מתפתח ולהערכת החברה, פוטנצי .7.6.5
מענה ההיתר בשל הצורך המתפתח וההכרה של המשתמשים ביכולת המערכות לתת את  

 לצרכיהן, הנתמכת בשיפור ביכולות הטכנולוגיות של המערכות.
 

   שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם .7.7

החברה    2020בשנת   למערכות.  הדרושים  הגלם  לחומרי  בספקים  מהותיים  שינויים  היו  לא 
מקפידה לעבוד עם ספקים מנוסים, מקצועיים ובעלי מוניטין בשוק ונמנעת במרבית המקרים  

חומר גלם כלשהו על מנת להימנע מתלות בספק  למלעבוד עם ספקים שהינם בלעדיים לרכיב או  
 מסוים. 

 
 יקריים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהםמחסומי הכניסה והיציאה הע .7.8

 
הצורך בידע ובטכנולוגיה בתחום ובמידע רב על    הוא מחסום הכניסה העיקרי לתחום   .7.8.1

הידע בנושא  המנוטרות.  המערכות  של  התנהגותן  רב  , אופן  למידע  גישה  לחברה   ,יש 
הנאסף מהפלטפורמות המנוטרות. החברה רכשה במהלך שנות פעילותה ידע וטכנולוגיה 

מנועים, טורבינות   ,כאמור, לרבות הבנה וידע מעמיקים על אופן פעילותם של כלי טיס
 אלקטריות, והמנגנונים העשויים לגרום לתקלות בהם. -רוח וטורבינות הידרו

 
טפות של החברה כלפי לקוחותיה ותקופת מחסום היציאה העיקרי הינו התחייבויות שו .7.8.2

 שלושלהאחריות שמעניקה החברה, שעומדת בדרך כלל על תקופה שנעה בין שנה אחת  
   שנים.

 
 למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם: תחליפים .7.9

תחליפי  מוצרים  מספר  החברהיקיימים  להערכת  החברה.  שמייצרת  למערכות  היכולות    , ם 
ליכולות של המוצרים  בהשוואה  חברה תחרותיות  על ידי ה הטכנולוגיות של המערכות המיוצרות  

 התחליפים. 

 
 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  .7.10

 להלן.   7.17ים החלים בו ראה סעיף ילפרטים בדבר מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינו 
 

 מוצרים ושירותים .7.11
 

, התעופהסובבים בתחום    חלקיםו  מערכותניטור בריאות של    מערכותמייצרת    החברה .7.11.1
והתחבורה המערכות    .האנרגיה  פעילות  נתונים   המיוצרותעיקר  ועיבוד  מדידה  הינו 

המנוע,  של  השונים  המכלולים  מעטפת  על  המותקנים  רעידה  מחיישני  המתקבלים 
תמו ומספקים  המסוק  של  הדינמיים  המכלולים  ושל  מפורטת הטורבינה  בריאות  נת 

והמכלולים  הטורבינה  המנוע,  את  המרכיבים  הסובבים  המכאניים  הרכיבים  למירב 
 הדינאמיים. 

 
 וטורבינות תעופתיים יםמנוע התקינה של  פעילותם את רטנ בנוסף מסוגלות המערכות ל  .7.11.2

 . חיישנים בהוספת  צורך  ללא  החברה"י  ע שפותח  יחודי י  אלגוריתם בעזרת  אנרגיה  לייצור 
 

 ללקוחות  סיפקה שאותן המערכות עבור דיאגנוסטיים יכהתמ שירותי  מספקת החברה .7.11.3
 . האנרגיה בתחום והן התעופה בתחום הן השונים 
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 מערכות בסיס עיקריות כמפורט להלן:   מספרהחברה פיתחה  .7.11.4

 
ה 7.11.4.1 אשר    ,T-HUMS  -מערכת  )פתן(,  האפאצ'י  מסוק  עבור  שפותחה 

מאופיינת על ידי יכולתה לדגום מספר גדול של חיישני רעידות וחיישנים  
נתונים   מאות  ולעבד  למדוד  מסוגלים  המסוק  במערכות  נוספים 
כולו.   המסוק  לגבי  ומפורטת  כוללת  בריאות  תמונת  מתן  המאפשרים 

מערך מסוקי הפתן  לכל    HUMS  -נכון למועד דוח זה, סופקו מערכות ה
שדרוג   המשך  את  לחברה  מאפשרת  המערכות  התקנת  האוויר.  בחיל 

 המערכות והתאמתן המלאה למסוק בהן הן מותקנות. 

הישראלי במהלך שנת    האוויר  ילקיבלו תקניות מלאה על ידי ח   המערכות
2015 . 

חברת האחזקות הממשלתית המנהלת  ידי    על רושיינה  כן, מערכת זו    כמו
 . 1Mi-17את כל תעשיית המסוקים ברוסיה למסוק 

השנים  במהלך מכרזים  ,האחרונות  שלוש  בשני  זכיה  של  יוצא    , כפועל 
מערכת   החברה   LIGHT COMBATלמסוקים  HUMSהתאימה 

HELICOPTER  ו–  LIGHT UTILITY HELICOPTER,    ע"י שפותחו 
חברת    HALחברת   מאות    HALההודית.  לייצור  אופציות  הזמינה 

 למסוקים אלו בשנים הקרובות.  HUMSמערכות 

 
מהכ ,  מוקטנת  הפלטפורמ 7.11.4.2 לשמש    עבדים וללת  ועשויה  מתקדם  מדור 

גדולות  ב,  מסוקיםב למערכות  מתקדם  מודולרי  כבסיס  וכן  כטב"מים 
 .עתידיים  יישומים עבוריותר 

 
ורסטיליות/גנריות וניתן להתאימן על  נן מערכות  יהמערכות שפותחו ה  7.11.4.3

ניתן   נוספים. את המערכת  לכלי טיס  באבני הבניין שלהן  ידי שינויים 
 . להתאים גם לשימוש למנועי סילון אזרחיים, צבאיים וטורבינות רוח

 
ה .7.11.5 מערכות  משפחת  תשתית  את  המרכיבה  הפתוחה  בחברה   HUMS  -הארכיטקטורה 

 LEGOלמנועים ולשימושים האחרים בשיטת    HUMSעשויה לאפשר ייצור של מערכות  
והן   התוכנה  מבחינת  הן  החומרה,  מבחינת  הן  בחברה,  פותחו  שכבר  הבניין  מאבני 

 מבחינת האלגוריתמים הדיאגנוסטיים והפרוגנוסטיים. 
 

במאמץ   .7.11.6 לחסוך  התשתית,  את  לפתח  שסיימה  לאחר  החברה,  מסוגלת  וכך,  מאחר 
 כות הקיימות, והתאמתן לכל מנוע, מסוק, כטב"מ ובעלויות הפיתוח, על ידי הסבת המער

י ריבוי פרמטרים התלויים יד  לאחר שפעולתו מאופיינת ע   מתקןאו טורבינת רוח או כל  
 בזמן.

 
נושא תקופת האחריות שנותנת החברה מהווה פרמטר חשוב באמון שנותנים הלקוחות  .7.11.7

המקרי במרבית  כיום  מציעה  החברה  בלקוח.  לתמוך  וביכולתה  תקופת במערכות  ם 
של   המערכות  במחיר  הכלולה  המערכות כשנתייםאחריות  של  הגבוהה  אמינותן   .

של  כלשהו  משמעותי  עומס  החברה  על  יטיל  לא  זו  אחריות  תקופת  שמתן  מבטיחה 
 תחזוקה ותיקונים.  

 
בהכנסותיה בתחום זה. הגורמים להערכה זו של החברה הינם זהה    מגמההחברה צופה   .7.11.8

בסעיף  תוצרים   המתוארים  ומגעים  הסכמים  של  מותקנת 7.4פוטנציאליים  תשתית   .
ופועלת זו עשויה לחזק את המוניטין החיובי של החברה, ולשמש אותה בפעילות השיווק 

 של המערכות לשוק העולמי. 
 

החברה הודעה רשמית מיצרן מסוקים אסיאתי, לפיו החברה   קיבלה,  22.12.2016  ביום .7.11.9
רותי פיתוח, העברת ידע, בניית אבי טיפוס וייצור סדרתי של זכתה במכרז להספקת שי

HUMS  7  -מליון דולר במהלך תקופה של כ  23.5  -למסוקים בהיקף העשוי להגיע לעד כ 
 המסוקים   מיצרן   רשמית   הודעה  החברה  קיבלה,  2017  אפריל   חודש  במהלך  שנים.

 להוציא   בכוונתו  וכי(  האמור  היצרן   של  פנימיות)מסיבות    המכרז  ביטול  על  האסיאתי
זה   . זה  בעניין   חדש  מכרז בעניין  מיום  יוד  ראו  החברה  של  המיידי    22.12.2016וח 

   .(2017-01-035959)אסמכתא מס':   27.4.2017  ומיום (2016-01-090717)אסמכתא: 
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בהליכי    אסיאתי   מסוקים  מיצרן   הזמנה   החברה  קיבלה  7.1.2018  ביום .7.11.10 קשור  )שאינו 
כ  (7.11.9המכרז כמפורט בסעיף   מיליון דולר לאספקת שירותי    0.9  -בסכום כולל של 

פיתוח, אספקת אבי טיפוס, ציוד תמיכה קרקעי ותמיכה תכנית למערכת לניטור בריאות  
. כמו כן, ההזמנה כוללת  2018במהלך שנת    הושלמו בגין ההזמנה    האספקות מסוקים. כל  

 האופציה.  הבאות  שנים  7  -   6אופציות ליצור סידרתי של מערכת הניטור למימוש במהלך  
של   מיידי ראו דיווח    ,. בעניין זהדולר  מיליון  3.3  - כ  של  בהיקף  הינה  למימוש   הראשונה

   (.2018-01-002028)אסמכתא  7.1.2018החברה מיום 
 

חתמה החברה על הסכם הכולל הזמנה מיצרן מסוקים אסיאתי בסכום   28.6.2018ביום   .7.11.11
לאספקת שירותי פיתוח, אספקת אבי טיפוס, ציוד תמיכה   ,מיליון דולר 3.8 - כולל של כ

קרקעי, העברת ידע ותמיכה טכנית למערכת לניטור בריאות מסוקים להשלמה במהלך 
הפ2019-2018השנים   שלב  בתום  כן,  כמו  לרכוש .  הזכות  ללקוח  עומדת  הנ"ל  יתוח 

בהזמנה.  שנקבע  במחיר  מסוקים  בריאות  ניטור  מערכות  סדרתי  בייצור  מהחברה 
ההזמנה נוקבת בכמויות של מאות יחידות לייצור הסדרתי. להערכת החברה ובהתבסס 
מלקוחותיו,   מקבילות  הזמנות  יקבל  שהלקוח  ככל  מהלקוח,  לה  שנמסרו  הערכות  על 

שהלקוח יבצע הזמנות על פי המחירים שנקבעו בהזמנה, בהיקף שלא קיימת סבירות  
ליון דולר. אין באפשרות החברה להעריך את תקופת מימוש ימ   13.9  -יפחת מסך של כ

ההזמנות הפוטנציאליות לייצור סדרתי כאמור, אם בכלל. בעניין זה ראו דיווח מיידי  
 (. 2018-01-062170)אסמכתא מס':  28.6.2018של החברה מיום  

 

הגידול בהכנסות  ,המידע לגבי  זה  ,בדבר הערכות החברה  בסעיף  מידע   ,המפורט  הינו 
צופה פני עתיד. ייתכן והערכת החברה לא תתממש. הגורמים לכך עשויים להיות, בין 
השאר, קיצוץ בתקציב הביטחון בארץ ובעולם, קשיי חדירה לשוק העולמי עקב העדפת 

בנוסף   , או דחיות משמעותיות באישור תקציבים.יםזכייה במכרזספקים מקומיים, אי  
ליות של נגיף הקורונה והשפעתו על תוצאותיה העסקיות של  לכל אלו, השלכותיו הכלכ

זה בשלב  ידועות  איננן  מהתוצאותהחברה,  שונות  להיות  עשויות  בפועל  התוצאות   . , 
   על ידי החברה. ,המוערכות או הצפויות

 
 

 הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים פילוח  .7.12

החברה  הכנסות  התפלגות  בדבר  לתחום  ,לנתונים  גולמי  רווח  ונתוני  מוצרים  מפנים    ,לפי  אנו 
 לעיל.  'לפרק א  5 בסעיף HUMS  -למידע הכספי לתחום ה

 

 מוצרים חדשים  .7.13
 

של רכבות וקרונות על ידי   סובבים  מכאנייםמפתחת מערכת ניטור למכלולים    החברה .7.13.1
 החברה .  התעופתי  HUMS  -אדפטציה של אבני הבניין הטכנולוגיות הקיימות בתחום ה

 .העולמי הרכבות שוק דרישות  על עונה  אשר חדשני  פתרון ה בידי יש כי ,מעריכה
 

במהלך השנים האחרונות שילבה החברה במערכות הניטור טכנולוגיות מתקדמות של  .7.13.2
)בינה   מנועים AIמלאכותית  של  התקינה  פעולתם  את  אמת  בזמן  לנתר  המאפשרות   )

וללא   הסובבת  המערכת  של  פעילותה  נתוני  בסיס  על  וזאת  אחרות  סובבות  ומערכות 
 . שימוש בחיישנים נוספים

 
יכולת חדשה לניטור    החברה שילבה את יכולותיה בתחום הבינה המלאכותית לפיתוח .7.13.3

יכולת    של כלי טיס.  STRACTURAL HEALTH MONITORING  –  SHMשלמות המבנים  
בי לידי  תבוא  והולךזאת  גדל  טיס  טוי  כלי  מבני  של  בריאות  מאויישים  בניטור   , לא 

   לכלי טיס. SMART PANELS -וב הבנויים בעיקר מחומרים מרוכבים 
 
 ,הינו מידע צופה פני עתיד  ,לעיל  בסעיף זה  ותהמפורט  ,בדבר הערכות החברה  ,המידע

לשוק חדירה  קשיי  עקב  השאר,  בין  להתממש,  שלא  במכרז יםהעשוי  זכייה  אי  , ים, 
 תקציבי הצטיידות ופעילות חברות מתחרות.

 
 לקוחות   .7.14

 

הזמנות אלו  לחברה יש תלות במשרד הביטחון הישראלי לגבי ההזמנות לשוק המקומי.  .7.14.1
 הינן חשובות שכן הן מהוות תשתית לחדירת החברה לשווקים נוספים בעולם.
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 - כ  לעומת  מסך הכנסות החברה  6%  -כ  HUMSהיוו המכירות של מערכות    2020  בשנת .7.14.2
החברה  מ 15% צופה  .  2019בשנת  הכנסות  בתחום  גידולהחברה  בשנים   במכירות 

   .הקרובות
 

 שיווק והפצה   .7.15
 

החברה,   .7.15.1 ידי  על  ישירות  נעשים  בישראל  המערכות  והפצת  השווקים ושיווק  ביתר 
העולמיים נעשה השיווק בסיוע סוכנים מקומיים המכירים את הלקוחות, את המנטליות  

 המקומית, את תהליכי קבלת ההחלטות, השפה המקומית וכדומה.
 

אלו   .7.15.2 הסכמים  מדינות.  במספר  נציגים  עם  בלעדיים  הסכמים  יש  מוגבלים, לחברה 
במרבית המקרים לשנה עד שנתיים וניתנים להפסקה באופן חד צדדי על ידי מתן הודעה 
לסוכן   ניתנת  לגביו  מערכות  של  מסוים  לסוג  כלל  בדרך  מוגבלים  ההסכמים  מראש. 

 ההרשאה לייצג את החברה. 
 
 ברחבי העולם. פוטנציאליים  לקוחות החברה מקיימת באופן שוטף מאמצי שיווק מול  .7.15.3

 
 לחברה אין תלות בצינורות הפצה ושיווק חיצוניים.  .7.15.4

 
 הזמנות צבר  .7.16

  1.5  -ונכון לסמוך למועד הדוח, עמד על כ    31.12.2020  ההזמנות של החברה בתחום נכון ליום  צבר 
   .ש"חמליון   2.1 -עמד על כ  31.12.2019  צבר ההזמנות של החברה בתחום נכון ליום  ש"ח.  מליון

 

 צבר הזמנות  בהכנסה הצפויה תקופת ההכרה 

 בסמוך לפני פרסום דוח זה  31.12.2020

 - - 2021 1רבעון  

 0.1 0.1 2021 2רבעון  

 0.2 0.2 2021 3רבעון  

 0.2 0.2 2021 4רבעון  

 1.0 1.0 ואילך   2022

 1.5 1.5 סה"כ 
  

 תחרות   .7.17
 

. החברה אינה יכולה HUMS  -למיטב ידיעת החברה אין חברות בארץ העוסקות בתחום ה .7.17.1
 . להעריך את חלקה בשוק העולמי

 
כאשר   ,המוצרים שמייצרת החברה מספקים מידע דומה למידע שמספקים המתחרים .7.17.2

ברמת אמינות וזמינות )דיאגנוסטיקה ופרוגנוסטיקה בזמן  מוצרי החברה מתאפיינים  
 .  יותר האמת( גבוה 

 
להערכת החברה מוצריה נבדלים ביכולתם לספק החלטות דיאגנוסטיות באופן אוטומטי   .7.17.3

בתחום הפעילות מתחרים של החברה  פירוט של  להלן    .)ללא עזרת מומחה( ובזמן אמיתי
 בחו"ל:  

 

  :למסוקים HUMS - החברות המתחרות בשוק ה
 

המפתחת ומייצרת בין    ,האמריקאי  UTCמתאגיד   כחלק   ,GOODRICHחברת   .א
מערכות   מאחר    HUMSהשאר  חזק  למתחרה  נחשבת  זו  חברה  למסוקים. 

ומערכותיה הותקנו על עשרות רבות של מסוקים וחטיבות אחרות של החברה  
 מייצרות מגוון מוצרים לשוק התעופה. 

 

הבריטית. החברה    SMITHS AEROSPACEרכשה את    GE Aviationחברת   .ב
למסוקים. חברה זו נחשבת למתחרה חזק    HUMSמפתחת/מייצרת מערכות  

 בגלל גודלה והעובדה שמערכותיה מותקנות על עשרות רבות של מסוקים. 
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אמריקאית  -  Honeywell .ג מוצרי    ,חברה  ולכלי    HUMSהמייצרת  למסוקים 
 נחשבת למתחרה חזקה של החברה בשווקים שונים.    ,תעופה קבועי כנף

 

 לניטור בריאות לטורבינות רוח להערכת   HUMS  -להלן המתחרות העיקריות בשוק ה   

 החברה, למתחרות יש טכנולוגיה דומה וכמה מאות מערכות מותקנות בקרב לקוחות:   
 

להערכת החברה מתחרה זו הינה בעלת   -מדנמרק   BRUEL & KJAERחברת  .א
 חלק שוק משמעותי בתחום. 

 

 בדנמרק.  JUJL & GRAMחברת  .ב
 

למיטב ידיעת החברה, לחברה זו ישנם כמה    - מארה"ב    SWANTECKחברת   .ג
 מאות מערכות המותקנות בקרב לקוחות.  

 

חברה גרמנית הפועלת בתחום המייסבים ופיתחה מערכת לניטור    -  SKFחברת   .ד
ת החברה, לחברה זו ישנם  מייסבי הטורבינות אותן היא מייצרת. למיטב ידיע

 כמה מאות מערכות המותקנות בקרב לקוחות.  
 

חברה אמריקאית בעלת מערכת לניטור רעידות    -  TURNING POINTחברת   .ה
 בטורבינות רוח. 

 

קיימים לפחות שני יצרנים מערכות לניטור בריאות מקומיים   -יצרנים סיניים  .ו
משמעותי.   באופן  נמוכים  מחירים  עם  אך  ירודה  יותר  טכנולוגיה  למועד  עם 

זה,   דוח  הנ"ל  פרסום  משמעותי  אינם  המתחרים  איום  פעילות  מהווים  על 
לא    מערכות עם יכולות שעדיין  ותיצרניות הטורבינות מבקששמאחר  החברה  

 קיימות אצל המתחרים הללו. 
 

ויכולת  .7.17.4 איכות  בעלות  השלישי,  מהדור  מתקדמות  מערכות  ומייצרת  מפתחת  החברה 
ביצועים גבוהים, אשר הינן ברמה טכנולוגית זהה לפחות וייתכן אף גבוהה יותר מהרמה 

 של המערכות המיוצרות על ידי חלק מהמתחרים. 
 

ה .7.17.5 שמייצרים  מהמוצרים  לחלק  החברה,  דיאגנוסטיקה להערכת  יכולות  אין  מתחרים 
 ופרוגנוסטיקה אוטומטיות בזמן אמת הדומות לאלו של המערכות שמייצרת החברה. 

 
בסעיף   .7.17.6 לעיל  כמתואר  המערכות,  של  ובהפצה  בשיווק  משקיעה  מנת   7.15החברה  על 

לשווקים  לחדור  מנת  ועל  למערכות,  הפוטנציאליים  הלקוחות  מודעות  את  להגביר 
 חדשים.

 
 

 מחקר ופיתוח   .7.18
 

ופיתוחמשאבים  משקיעה  החברה   במחקר  מערכותיה  ו  פנימיים  של  והתאמה  בפיתוח  התמקדה 
 לצורך התאמתן לדרישות הלקוחות ולכלי הטיס השונים, במסגרת החוזים הקיימים. 

 

 מוחשיים   בלתינכסים  .7.19

 לחברה פטנט רשום במשרד הפטנטים האמריקאי בשם: 

"Method and System for Diagnostics and Prognostic in a Mechanical System". 

הפטנט מתייחס למערכת לניטור בריאות של מערכת מכאנית. ההמצאה הינה שיטה לדיאגנוסטיקה  
סובבות למערכות  סרט,  ,ופרוגנוסטיקה  רחבי  רעידות  נתוני  על  אותות   שממבוססת  התמרת 

למרחבים רבים ובטכניקות של אינטליגנציה מלאכותית. מטרת המערכת הנה הבחנה בין   הרעידות
 תקינים לבלתי תקינים של המכונה. מצבי בריאות

 : הבאות מהסיבותלחברה  כיוםהפטנט אינו מהותי הנהלת החברה,   להערכת

 
השתכללו מאז באופן מהותי והמימוש    ,עליהם התבסס הפטנט  ,יםהעקרונות הדיאגנוסטי .א

 היום הינו מתקדם יותר. 
סבירה   .ב דרך  שאין  העובדה  לאור  אפשרי  ואינו  כמעט  תחרות  בפני  כהגנה  בפטנט  השימוש 

לוודא שמתחרים אכן השתמשו בעקרונות שהובאו בפטנט. ההגנה העיקרית על המוצר בפני  
מהסיבוך   נובעת  בהעתקה  תחרות  להשתמש  כיצד  והידע  המערכת  של  בהעתקה  הכרוך 

 שנעשתה למשל ממערכת אחת, והיכולת להעבירה לניטור מערכת אחרת. 
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ראה ביאור  מוחשיים,    בלתיהבדבר הוצאות הפחתה וירידת ערך של הנכסים    ,לפרטים נוספים
 הכלולים בדוח תקופתי זה. ,2020לדוחות הכספיים לשנת  י' 2מס' 

 

   הסכמים מהותיים .7.20

   :ראה, אסייאתיתת החברה עם לקוח במדינה יובדבר התקשרו  לפרטים
 

 .לעיל 7.11.10ראה סעיף   –מיצרן מסוקים אסיאתי הזמנה  .7.20.1
 לעיל. 7.11.11ראה סעיף  -הזמנה מיצרן מסוקים אסיאתי   .7.20.2

 
 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית    .7.21
 

בסעיף    ,היעדים את    ,להלן  זההמוגדרים  מהווים  והם  עתיד,  פני  צופה  מידע  עיקרי  הינם 
החברה לגבי המשך ניהול עסקיה בתחום. מידע זה מבוסס על הערכות כלליות של  אסטרטגיית  

החברה לגבי התפתחויות כלליות, טכנולוגיות, כלכליות מדיניות ואחרות, כמו גם על הערכות  
לגבי יכולותיה הטכנולוגיות. כל שינוי בגורמים האמורים לעיל, וכן כל   ,פרטניות של החברה

בתחום,   עולמי  כלל  הקורונה,  שינוי  נגיף  של  הכלכליות  השלכותיו  לאי    לול עלרבות  לגרום 
החברה  שאסטרטגיית  התממשותו של חזון החברה ואי השגת היעדים. לאור האמור, ומאחר  

  תממש.תא אכן יכי ה ,בשליטתה, אין כל וודאות על גורמים אשר אינם , בין היתר,תמושתת

 האסטרטגיה העסקית של החברה בתחום מושתתת על העקרונות הבאים:

להתמודד יצירת   .7.21.1 לחברה  יאפשר  בתחום,  כמובילה  החברה  ומיצוב  טכנולוגי  בידול 
 בהצלחה. 

 
עשויה להיות   ,לאפליקציות נרחבות ולמגוון שווקים  המשותפת  ,התשתית הטכנולוגית .7.21.2

, שוק טורבינות הרוח, שוק הבשווקים נוספים, לדוגמ  HUMSמנוצלת לשימוש במערכות  
הולכת הדלקים הגולמיים ,  התחבורה היבשתית, התחבורה הימית, שוק תחנות הכוח

 ושוק התעשייה הכבדה. 
 

מנת להקל על החדירה לשוק, הן על על    ,עם היצרנים המקוריים  , שיתופי פעולהיצירת   .7.21.3
המידע כל  ה  , ידי קבלת  בביטחון    HUMS   -הנחוץ להתאמת מערכות  ע"י השיפור  והן 

 , הלקוחות כאשר מתקיימת מעורבות של היצרן המקורי. בנוסף, שיתופי פעולה כאמור
 . למיניהן  רשויותהעשויים להקל מאד על הליכי קבלת רישיון 

 
 הקרובהצפי להתפתחות בשנה  .7.22

המתבסס על מידע הקיים בחברה, וכולל הערכות, אומדנים   ,הסעיף כולל מידע צופה פני עתיד
מהתוצאות  שונות  להיות  עשויות  בפועל  התוצאות  הדוח.  למועד  נכון  החברה,  של  כוונות  או 

  המוערכות או הצפויות על ידי החברה. אין ביכולת החברה להעריך את התוצאות בפועל.

 
  HUMSפוטנציאלים ביבשת אסיה למכירת מערכות    לקוחות מנהלת מגעים עם    החברה .7.22.1

 .2021שנת   במהלך עסקיות, ומצפה שמגעים אלו יניבו התקשרויות בתחום המסוקים
 

בגין ההזמנה   ,האספקות  מירב  שרכא  קיבלה הזמנה מיצרן מסוקים אסיאתי  החברה .7.22.2
 . לעיל 7.11.11ראה סעיף  – 2019במהלך שנת  הושלמו  ,האמורה

 
ומצפה   יעד  ישווקמנהלת תהליך ראשוני של מגעים עם יצרני ומפעילי רכבות ב  החברה .7.22.3

  .המשךב עסקיותשמגעים ראשוניים אלו יניבו התקשרויות 
 

מערכות   החברה  .7.22.4 למכירת  ובארה"ב  בארץ  פוטנציאליים  לקוחות  עם  מגעים  מנהלת 
HUMS  ,יניבו התקשרויות  טים" המל  בתחום  עסקיות , ומצפה שמגעים ראשוניים אלו 

  .בהמשך
 

החברה  ,המידע הערכות  לעיל  ,בדבר  המוזכרות  הפעילויות  עתיד.   ,לגבי  צופה  מידע  הינו 
ייתכן   הינם כמפורט בסעיף זה.  ,שהיוו בסיס להערכת החברה  ,הנתונים והעובדות העיקריים

 והערכת החברה לא תתממש, עקב התחזקות התחרות כאמור וקשיי חדירה אחרים לשווק זה. 

  7.13עד    7.11מפורטים בסעיפים     ,שהיוו בסיס להערכת החברה  ,הנתונים והעובדות העיקריים
סדרי   שינוי  הביטחון,  בתקציב  קיצוצים  עקב  תתממש,  לא  החברה  והערכת  ייתכן  לעיל. 
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, כמו גם קשיי חדירה  עדיפויות ושינויים במציאות הפוליטית והביטחוניות של מדינת ישראל
 תקציבי הצטיידות ופעילות חברות מתחרות. מגבלות, ים, אי זכייה במכרזבעולם יםלשוק

כתיבת דוח זה, השלכותיו הכלכליות של נגיף הקורונה על פעילותה    מועדאף מעבר לכך, נכון ל
ידועות. ועל כלכלת הארץ והעולם בכלל, טרם  התוצאות בפועל    העיסקית של החברה בפרט, 

 עשויות להיות שונות מהתוצאות, המוערכות או הצפויות, על ידי החברה.

 תחום מערכות המדמ"ל  .8
 

 הפעילותמידע כללי על תחום  .8.1

"( הנן מערכות המאפשרות מדידת מהירות התחלתית  מדמ"למערכות מדי מהירות הלוע )להלן: "
כיוון   )מגלה  על מכ"ם  נעשית באמצעות מכשיר המבוסס  יציאתו מהקנה. המדידה  פגז ברגע  של 
מרחק( הקולט את הפגז במאות המטרים הראשונים למעופו ואשר מסוגל לחשב את מהירות הפגז  

יציאתו מהלוע. הנתון הנמדד מוצג במערכת עצמאית או מסופק ישירות למחשב ירי חיצוני.  בעת  
המערכת מאפשרת מתן תגובה לשינויים החלים במהירות הלוע מסיבות שונות והמשפיעים על דיוק  

 הירי. 

המערכות מיועדות לשדרוג מערכות בקרת הירי של הארטילריה היבשתית והימית ולהשגת רמת  
מכמות התחמושת    50%פור הדיוק מביא עמו פוטנציאל לחסכון עד  יש   ה בירי הפגזים.דיוק גבוה 

 . מטרה על  זהה אפקטהדרושה ליצירת 

 "ל. מדמלמערכות   בעולם המובילהחברה מספקת מערכות מדמ"ל לצבאות שונים והינה הספק 

 

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  .8.1.1
 

עם   .א בארטילריה המודרנית  נפוץ  נעשה  תותח  כל  עבור  לוע  במדי מהירות  השימוש 
השינוי שחל בתפיסת הלוחמה המודרנית, והמעבר לירי של פגזים בודדים בעלי רמת  
תחכום וכושר השמדה גבוהים. השימוש בפגזים אלו מחייב השגת רמת דיוק גבוהה,  

להשיג באמצעות השימוש במדמ"ל. הפעילו  ניתן  בעיקר  אותה  מושפעת  בתחום  ת 
מערכות   של  והמודרניזציה  שונים,  בצבאות  החלים  והתפתחויות  משינויים 

 ארטילריה בעולם.  

ה .ב שנות  בשנות    2000  -בתחילת  כבר  שפיתוחן החל  שדרגה החברה את המערכות, 
המקלט  פעולות  את  משלב  אשר  חדש  מוצר  ופיתחה  המכ"מי  -השבעים,  משדר 

נטגראלית אחת. שדרוג זה הוזיל באופן משמעותי  ופעולות עיבוד האות ליחידה אי 
פרי הפיתוח האמור הינו בבעלותה  ידע  האת עלויות הייצור של המדמ"ל. כל הזכויות  

 הבלעדית של החברה.   

מדמ"ל, התאימה אותו למגוון  ב אלמנטים מספרשיפרה החברה השדרוג לעיל,  מאז .ג
ופגזים ואף שיפרה תכנונו על מנת  הגדול ביותר )לעומת המתחרים( של סוגי תותחים  

 להקטין את עלויות הייצור. 

מיליון דולר,    1.1  -כי קיבלה הזמנה בסך של כ  ,החברה  הודיע,  2018בדצמבר    30  ביום .ד
אסייאתית במדינה  החברה  של  מדינ ,מלקוח  אותה  של  לצבא  ציוד  .  הלאספקת 

ראו דיווח   ,בעניין זה .2020 – 2019במהלך השנים   בוצעו ,בגין הזמנה זו ,האספקות
 . (2018-01-120184)אסמכתא  30.12.2018החברה מיום 

אלפי דולר    350  -החברה כי קיבלה הזמנה בסך של כ  דיווחה  2020בדצמבר    28  ביום .ה
לתותחים.   לוע  מהירות  מדי  לאספקת  אסייאתית,  במדינה  החברה  של  מלקוח 

-2020)מס' אסמכתא    28.12.2020ראו דיווח מיידי של החברה מיום  פרטים נוספים  ל
01-133342.) 

"ל עם מספר לקוחות שונים  המדמהחברה נמצאת בשלבי שיווק שונים של    ,בנוסף .ו
 ברחבי העולם.  

של החברה נבחר למירב תוכניות התותחים החדשים והשדרוג של תותחים    המדמל .ז
 . בהודו
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 הפעילות מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום  .8.1.2
 

החברה ידיעת  של    , למיטב  במכירה  הקיימות  היחידות  מדמ"ל  המגבלות  מערכות 
הניתנים על ידי    ,הנן האישורים לייצוא ביטחוני  ,לשווקים הצבאיים במדינות השונות

 האגף לפיקוח יצוא בטחוני במשרד הביטחון.  -  אפ"י
 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  .8.1.3
 

מסה"כ המכירות המאוחדות של    14%מכירות המערכות בתחום כהיוו    2020  בשנת .א
)כ לעומת  ש"חמיליון    2.8  -החברה  היוו    2019(  המכירות  מסה"כ    19%  -כבה 

 (.  ש"ח ליוןימ  4.2 - כהמכירות המאוחדות של החברה )

ציפיותיה .ב התממשות  החברה,  אסי   ,להערכת  המזרח  השוק  ושווקים  אלגבי  תי 
את המכירות לשוק זה ואת חלקו היחסי    ,במהלך השנים הקרובות  , תגדיל  ,נוספים

 במכירות החברה. 

הנוכחי .ג השוק,    ,בשלב  נמצא  מתחרים  החברה    להערכתשבו  של  כניסה  צפויה  לא 
 . לא צפויה יציאה של מתחרים קיימים ,כמו כן .חדשים

הינו מידע צופה פני עתיד. הערכות   ,כאמור בסעיף זה  ,המידע בדבר הערכות החברה
התפתחויות בלתי צפויות כתוצאה   החברה עלולות שלא להתממש, בין השאר, עקב

ובעולם בארץ  הקרונה  נגיף  בקרב ו  מהתפשטות  החלטות  קבלת  של  הזמנים  לוחות 
 הלקוחות בשווקים הללו.

  

 שינויים במאפייני הלקוחות שלו ההתפתחות בשווקים של תחום הפעילות, או  .8.1.4
 

הבקרה   .א מערכות  עם  המדמ"לים  שילוב  של  לכיוון  קבוע  באופן  מתפתח  התחום 
על מנת להגיע ליעילות מרבית של ירי במינימום מספר    ,והשליטה של הארטילריה

 פגזים. 

להערכת החברה, לשוק מערכות המדמ"ל פוטנציאל צמיחה בארצות מזרח אסיה,   .ב
בדרום אמריקה ובמדינות במזרח אירופה. החברה פועלת להרחבת פעילותה בתחום  

  ות להזמנ  בהמשךהחברה מעריכה כי  מערכות המדמ"ל ולחדירה לשווקים החדשים.  
לשווק ה  ימשיך  לעיל   8.1.1בסעיף    ותהאמור במכירותיה    בשנים   גם  אלוים  גידול 
הערכה   . בהתבסס על שילובה במירב תוכניות הפיתוח והשדרוג של תותחים הבאות 

זאת מתבססת בעיקר על מספר בקשות להצעות מחיר מהחברה כספקית מדמ"ל  
פוטנציאלית במספר תכניות גדולות של שדרוג תותחים והסכם שת"פ לייצור ושיווק  

וכן לאור הקשר עם   גדולה  כפי שצוין בסעיעם חברה    ףהמדינה המזרח אסייתית 
   לעיל. 8.1.1

כאמור   ,הערכות החברה בדבר מגמות השוק ובדבר הגידול הצפוי במכירותיה בתחום
שהיוו בסיס להערכת   ,הינו מידע צופה פני עתיד. הנתונים והעובדות העיקריים  ,לעיל

ייתכן    ,החברה לעיל.  כמפורט  לא תתממש,  שהינם  עקב בין היתר,  הערכת החברה 
חדשים לשווקים  חדירה  שהשלכותיו קשיי  הקורונה,  נגיף  התפשטות  המשך   ,

ברורות טרם  החברה  של  העסקית  פעילותה  תוצאות  על  בקבלת הכלכליות  דחייה   ,
 תקציבי הביטחון או התחזקות משמעותית של התחרות בתחום.

 
 השינויים החלים בהם גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות ו .8.1.5

 
 קיימים מספר גורמים המשפיעים על יכולת פעילות החברה בתחום, בהם:

ייצור   .א היתרון היחסי של החברה מתבטא בניסיונה העשיר בתחום במשך    -ניסיון 
שלושה עשורים, בהיותה היצרן שמכר יותר מערכות מכל יצרן אחר בעולם, חלק  

 ולישראל.גדול מאד מהן לצבא ארה"ב 

המערכות    הינןהמערכות מתוצרת החברה  החברה,    להערכת  -יכולת מבצעית מוכחת   .ב
שנבדקו והופעלו על המגוון הגדול ביותר של סוגי תותחים, ביבשה ובים, ועל מגוון  

"ניסיון    כאמור  מערכות  להמטענים והפגזים הגדול ביותר. כמו כן, להערכת החברה,   
המב עובדה  ביותר,  העשיר  ואמינות  קרבי"  המוצר  של  גבוהים  ביצועים  טיחה 

 .ביחס ליצרנים אחרים בעולם ומוניטין גבוהים למוצר

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם .8.1.6
 

 להלן. 8.9בעניין זה ראה סעיף 
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 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  .8.1.7
 

ותשתיות טכנולוגיות, לרבות הבנה בתחום  הפעילות בתחום דורשת פיתוח של ידע   .א
בעל דיוק תדר גבוה, זול ועמיד בתנאי הסביבה    משל מחשבי ירי, בפיתוח וייצור מכ"

הקשים הקיימים על התותח ובקרבתו, בהכרה וביכולת מדידת האותות המוחזרים  
ל  מממכ" גישה  נדרשת  רבות    מדידות ו  תותחים   מטווחיובעיבודם. לצורך האמור, 
 שנות פעילותה בתחום.  35פגזים. ידע מסוג זה נרכש בחברה לאורך של  מאוד

מחסומי היציאה מורכבים בעיקר מהתחייבויות שוטפות למתן שירותי תמיכה, וכן   .ב
 מתקופת האחריות שמעניקה החברה ללקוחותיה. 

 
 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .8.1.8
 

יש מספר קטן   מוצרים תחליפלמדמ"לים שמייצרת החברה  ים, השונים במקצת ישל 
 ממוצרי החברה ביכולת המדידה שלהם ובתכונותיהם הטכניות. 

 

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  .8.1.9
 

 . הלןל  8.7למבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו ראה סעיף  
 

 

 מוצרים ושירותים .8.2
 

 מערכות מדמ"ל לשוק הצבאי: סוגים עיקריים של  2החברה פיתחה  .8.2.1
 

 . אשר נמצא ע"ג התותח  המתחבר ומפוקד על ידי מחשב הירי - מדמ"ל אינטגרלי .א

עצמאי .ב בקרה    -   מדמ"ל  יחידת  המפעיל    המופעל  -  CPDU  - ותצוגה  הכולל  ידי  על 
 . ירי מחשב   אין בהם תותחים עבור, מיחידת הבקרה והתצוגה

יבשתי להתקנה על גוף התותח או על  המערכות שמייצרת החברה מתאימות לשימוש   .8.2.2
 חצובה וכמו כן להתקנה על תותח ימי. 

 

האחריות  .8.2.3 תקופת  משמעותי.  מכירות  היקף  מהווים  אינם  ושדרוג  אחזקה  שירותי 
 הסטנדרטית ניתנת בדרך כלל לשנתיים. 

 
 

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  .8.3
 

זה מוכרת החברה רק סוג אחד של   לנתונים בדבר התפלגות הכנסות  בתחום  מוצרים. לפיכך, 
  לעיל לפרק א'    5בסעיף    , החברה ושיעור הרווח הגולמי, אנו מפנים למידע הכספי לתחום המדמ"ל

 .("החברה  של  הפעילות לגבי כספי מידע")
 

 לקוחות  .8.4
 

 . אסיה  ביבשת  םשל החברה בתחום המדמ"ל הנ םהעיקרי ותהלקוח ,האחרונות  לשנים  נכון
 
 

 שיווק והפצה  .8.5
 

מזרח  .8.5.1 הרחוק,  במזרח  חדשים  לשווקים  ולחדירה  פעילותה  להרחבת  פועלת  החברה 
 אירופה ובנוסף להרחבת פעילותה בשווקים בהם היא כבר פועלת.  

 

ועל ידי החברה. ביתר השווקים   החברה הבתהשיווק וההפצה נעשים על ידי  "ב  בארה .8.5.2
את  הלקוחות,  את  המכירים  מקומיים  סוכנים  בסיוע  השיווק  נעשה  העולמיים 

 . 'המנטאליות המקומית, את תהליכי קבלת ההחלטות, את מקבלי ההחלטות וכו
 

בשיווק עצמאי   תנעשי  ,בעיקר במזרח הרחוק ובמזרח אירופה  ,חדירה לשווקים חדשים .8.5.3
 באמצעות סוכנים באותן מדינות. 

 

 החברה פועלת ליצירת שיתופי פעולה עם יצרני תותחים ומערכות בקרה. .8.5.4
 

 החברה מקיימת באופן שוטף מאמצי שיווק מול משרדי בטחון וצבאות זרים.  .8.5.5
 

 לחברה אין תלות בצינורות הפצה ושיווק חיצוניים.  .8.5.6
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"ל לצבא המדינה המזרח אסייתית מדמשל מערכות    ספקהאהערכות החברה בדבר  
ייתכן  עתיד.  פני  צופה  מידע  הינו  האמורה  הממשלתית  החברה  עם  משותף  וייצור 

 וכןתקציבי ביטחון    של  צמצום  אועקב דחייה    בין ביתר  הערכת החברה לא תתממש,ש
 .האמורה הממשלתית בחברה וניהוליים עסקיים שיקוליםמ

 

 בתחום צבר הזמנות   .8.6
 

  ."חש  ליוןי מ  0.6  -כ  לסך של    הסתכם  31/12/2020  ליום  נכון  בתחום  החברה  של  ההזמנות  צבר
ההזמנות הדוח  ,צבר  למועד  בכ  ,סמוך  צפוי    .ש"ח  ליוןי מ  0.6  -הסתכם  ההזמנות  צבר  מימוש 

 . 2021שנת החציון הראשון של להיות כולו במהלך 
     
 

 תחרות   .8.7
 

בודדות   .8.7.1 חברות  קיימות  מדמ"לים בעולם  להערכת   ,בלבד  חברות   5  -כ)  המייצרות 
נטית ואת ב החברה(. לחברה יתרון יחסי בכך שציידה את כל הארטילריה הצה"לית הרל

 הארטילריה של צבא ארה"ב. 
 

 :   ןהנחשבות למתחרות משמעותיות לחברה ו ,לעיל  כאמור ,חברותהמתוך   2 .8.7.2
 

  ,מוצר איכותי המתחרה במוצרי החברה  בעלתחברה דנית    –  Weibel Scientificחברת   .א
אולם היא בעלת ניסיון קטן יחסית בשימוש טקטי במוצרים הללו. החברה נחשבת  

 למתחרה משמעותית. 

ניסויים.  .  חברה מדרום אפריקה  –  EDH .ב מייצרת בעיקר מערכות לשימוש בשדות 
 . משמעותית שאינה נחשבת למתחרה 

 

להערכת החברה, אין לה בשלב זה מתחרים בשוק הישראלי. החברה אינה יכולה להעריך  .8.7.3
אולם,   העולמי,  בשוק  של החברהאת חלקה  ידיעתה  מ  ,למיטב  למעלה   5,000- לעומת 

 . זה ממספר  כמחצית מכרהעיקרי  המתחרהמערכות שמכרה החברה, 
 

בכך שהם תואמים בצורה מרבית   ותהמתחר  החברותמוצרי החברה נבדלים ממוצרי   .8.7.4
ופגזיםל מטענים  תותחים,  )   יםהמתבסס  ,מגוון  קרבי  ניסיון   , ( BATTLEPROVENעל 

 צבאות מהמתוחכמים בעולם: הצבא הישראלי והצבא האמריקאי.    2שנרכש אצל 
 

בעלויות  מוצריה    אתמאפשר לה לייצר    ,הניסיון הרב שרכשה החברה בתחום  ,כמו כן .8.7.5
 ובמחיר תחרותי.  ייצור נמוכות יחסית

 
 מחקר ופיתוח   .8.8

 

מד מהירות לוע   –החברה השקיעה בשדרוג אחד ממוצרי הדגל שלה   2020 - 2019השנים  במהלך
מדמ"ל לתותחי שטח, לתותחים נגד מטוסים ולמרגמות. על אף ביצועיו הגבוהים והתחרותיים  –

המשודרגים והחדשים בהודו(, )נבחר כמדמ"ל יחיד ומוביל בכל תכוניות תותחי השטח והנ.מ.  
החליטה החברה על השדרוג הכולל בין היתר על החלפת האלקטרוניקה שהייתה מבוססת על  
רכיבים שהפכו ברבות השנים להיות קלוחים, באלקטרוניקה מודרנית עכשווית עם עודף יכולות  

ילריה  שיאפשר במידת הצורך התמודדות עם שיפורים אפשריים העשויים להידרש לתחום הארט
המודרנית הן בתחום התותחים בעלי טווח גבוה ביותר, מהירויות לוע גבוהות משמעותית, קצבי  
פתוח   גם  השאר  בין  כלל  המדמ"ל  שדרוג  חדשים.  ופגזים  תחמושת  וסוגי  מאוד  גבוהים  אש 

מהממדים המקוריים( והמשקל על מנת    50%אלטרנטיבה מוקטנת מבחינת המידות הפיזיות )כ  
 תותחי נ.מ ומרגמות עבורם עשויים להידרש ממדים קטנים יותר. לאפשר התאמה ל

 
 חומרי גלם וספקים   .8.9

 

"  לחברה )להלן:  בארה"ב  משמעותי  רכיב  הוותיקספק  הספק  הספק  עם  ההתקשרות  אופן   .)"
שנשלחת אליו על ידי החברה, מו"מ על התנאים    , הינה באמצעות בקשה להצעת מחיר  הוותיק

 הכספיים ועל תנאי ומועדי המשלוח, סיכום תנאי התשלום וביצוע הזמנה בפועל. 
 

וממומש בטכנולוגיה    80  -בנוסף לספק הוותיק, שהרכיב שנרכש ממנו פותח עבור החברה בשנות ה 
ויקרה, הכשירה החברה ספק נוסף וזולה  שהרכיב המיוצר על ידו בטכנ   ,ישנה  ולוגיה מודרנית 

ב וגם  במעבדה  גם  נבדק  הרכיב  האחרונות.  בשנים  ממנו  נרכש  כבר  עם    שטחיותר,  וסופק 
 המדמ"לים.

 
 .רה ספק נוסף )שלישי(יהכש, החברה כאמורבנוסף, על מנת לא להיות תלויה בספק הנוסף 
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לרכוש   ממשיכה  הוותיק  את  החברה  מהספק  עבר  רקהרכיב  בלקוחות  תמיכה    ,לצורך 
המסופק עלי    ,שהמדמ"לים שלהם כללו רכיב זה. להערכת החברה, ניתן יהיה להחליף את הרכיב

 ברכיב החליפי במקרה שיתעוררו קשיי אספקה ע"י הספק הוותיק. ,ידי הספק הוותיק
 

הינו מידע צופה פני עתיד. הערכות החברה    ,כאמור בסעיף זה  ,המידע בדבר הערכות החברה
לוחות הזמנים של קבלני משנה או חוסר הצלחת  עלולות שלא להתממש, בי ן השאר, עקב 

 פיתוח רכיב זה. 
 

בפרק    14סעיף  ב  להלןראה    , בדבר מדיניות רכישת חומרי גלם והתקשרות עם ספקים  ,למידע נוסף
 ג'.

 
 הסכמים מהותיים  .8.10

 
   .לעיל 8.1.1  סעיף ראה, אסייאתיתת החברה עם לקוח במדינה יובדבר התקשרו  לפרטים

 
 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .8.11
 

בעיקר   המשך .8.11.1 לשווקים מתעוררים,  בשיווק  והתמקדות  למוצרי החברה  פיתוח השוק 
 למדינות במזרח אסיה ובמזרח אירופה. 

 
הרחבת הפעילות בתחום של שדרוג והשבחת מערכות תותחים, וזאת בשיתוף עם יצרני   .8.11.2

 ארטילריה בארץ ובעולם. 
 

  אפשרות לשילוב מדמ"לים לשימוש במרגמות כבדות שטווח הירי שלהן החברה בוחנת   .8.11.3
 . ומעלה  ק"מ 10

 

לעיל הינם מידע צופה פני עתיד, והם מהווים את חזון החברה   8.11היעדים המוגדרים בסעיף  
לגבי   החברה  של  כלליות  הערכות  על  מבוסס  זה  מידע  בתחום.  עסקיה  ניהול  המשך  לגבי 

טכנולוגיות, כלכליות מדיניות ואחרות, כמו גם על הערכות פרטניות של  התפתחויות כלליות,  
כלל   שינוי  כל  וכן  לעיל,  האמורים  בגורמים  שינוי  כל  הטכנולוגיות.  יכולותיה  לגבי  החברה 

לגרום לאי התממשותו של חזון החברה ואי השגת היעדים. לאור האמור,  לולעולמי בתחום, ע
לרבות גורמים התלויים    ורמים אשר אינם בשליטתה,על גגם  חזון החברה מושתת  ש ומאחר  

ובעולם, בארץ  הקורונה  נגיף  התפשטות  כגון  עליון  אכן   בכוח  הוא  כי  ודאות  כל  לחברה  אין 
 יתממש.

 
 תחום מערכות הבקרה וניטור .9
 

 מידע כללי על תחום הפעילות .9.1

שרת בקרת  ומערכות  סילון  למנועי  וניטור  הבקרה  מערכות    Utility Control Systemsתחום 
 בכלי טיס.

פעילות החברה בתחום מיועדת לשדרוג מערכות בקרה למנועים או בקרת מערכות שרת ישנות  
 בכלי טיס צבאיים. 

מטרת השדרוג הינה לשפר את הבטיחות, הביצועים והאמינות של המערכות כאמור. לעיתים  
עקב הפסקת ייצור חלקי  נובע הצורך בשדרוג בחוסר היכולת לתחזק את המערכות הקיימות,  

 חילוף עבורן. 
 

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  .9.2
 

 .80  -החברה החלה לפתח את המערכות בתחום זה בשנות ה
 

. במקרים בהם הרכש מבוצע על ידי משרד בישראל  מרבית המערכות מיוצרות במפעל החברה
  את הביטחון הישראלי בכספי אשראי אמריקאיים, או במקרים בהם לקוחות מעדיפים לקבל  

  החברה הבת המערכות מחברה אמריקאית, מייצרת החברה את המערכות בארה"ב באמצעות  
 .בפרק א'  1.3כאמור לעיל בסעיף  
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בעיקר   בתחום מושפעת  לשדרוג  הפעילות  כספים  להפניית  של ממשלות  משיקולים תקציביים 
 מערכות הבקרה לעומת הפניית תקציבים לרכש של כלי טיס מודרניים.

 

 בהקשר זה קיימות שתי מגמות סותרות: 
 

כלי טיס צבאיים אלו נמצאים בשימוש מספר רב של שנים ואופק חייהם נע בדרך כלל, בין   .א
 שנה.   30  -ל 10

מחייבת את המתפעלים החייבים להמשיך ולתפעל את כלי הטיס עד לקליטת  עובדה זאת   
את  ולשדרג  החזויים(  למועדים  ביחס  מתאחרת  קרובות  )שלעיתים  החדשים  המטוסים 

 מערכותיהם. 

החלטות הלקוחות לשדרוג המערכות מושפעות, בנוסף לגורם הנ"ל, מגורמים כלכליים של   
ת אלו הנו תקופת החזר השקעה קצרה יחסית,  תקופת החזר ההשקעה. המאפיין של מערכו 

המצדיקה את ההשקעה, גם כאשר אופק התפעול של המטוסים קצר וגם כאשר לא קיימת  
 בעיה של חלקי החילוף.

המגמה המנוגדת הינה שלעיתים מופנים תקציבי הביטחון של חילות האוויר לרכישת כלי   .ב
ום הדרוש לשם תפעולו, עד לכניסת  טיס מודרניים, ואילו הצי הקיים חייב להסתפק במינימ

 המטוסים והמערכות המודרניות. 

החברה    מערכות  עבור  שיתפנו  התקציבים  על  שלילי  באופן  להשפיע  עלולה  זאת  עובדה 
 במשפחת מוצרים זו. 

  

 פעילות הפיתוח, ההפצה והשיווק בתחום מתבצעת על ידי החברה. 
 

 מפעם לפעם, שדרוגים שונים. פיתוח המערכות הקיימות הסתיים ומבוצעים בהן,  

 
 המוצרים מאופיינים ברווח גולמי גבוה יחסית. 

 

הערכות החברה בדבר פוטנציאל המכירות של מוצרים אלו כאמור הינו מידע צופה פני עתיד. 
המשך התפשטות נגיף הקורונה וזאת, בין היתר, עקב    נהתממשתהערכות החברה לא  שייתכן  

ובעולם,   בארץ  הכלכלית  הפעילות  על  תיעדוף והשפעתו  ו/או  הביטחון  בתקציב  קיצוץ 
 נטיים.  בפרויקטים אצל הלקוחות הרל

 

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים  .9.3
 

החברה של  ידיעתה  מוצרי   , למיטב  של  במכירה  הקיימות  היחידות  הפעילות    המגבלות  תחום 
השונות במדינות  הצבאיים  אפ"י    ,לשווקים  ידי  על  הניתנים  ביטחוני  לייצוא  האישורים    - הנן 

 האגף לאישור יצוא ביטחוני במשרד הביטחון. 
 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  .9.4
 

 להלן. 9.14ראה סעיף  לפרטים
 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או השינויים במאפייני הלקוחות שלו  .9.5
 

החברה פועלת להרחבת פעילותה בשווקים הקיימים ועוקבת אחרי הזדמנויות למוצריה  .9.5.1
 בשווקים חדשים. 

 

שיווק מוצרים נעשה באופן ממוקד מול קהל לקוחות מזוהים המפעילים את כלי הטיס  .9.5.2
יש לחברה בלעדיות מוחלטת   ,שפותחו בתחום  ,להם נועדו המוצרים. במרבית המוצרים

 או יתרון יחסי גדול.
 

מאחר   .9.5.3 מתונה  ירידה  במגמת  להימצא  עלול  בתחום  למערכות  המטוסים שהשוק  שוק 
מנגד,  וסופי.  מוגבל  בתחום  מערכות  החברה  פיתחה  עבורם  הפוטנציאליים  והמנועים 

ו  במידה  לגדול  עשוי  ייווצרו  השוק  או  לשדרוג  המועמדות  נוספות  מערכות  תזוהינה 
 שיתופי הפעולה שתוארו עם היצרנים המקוריים. 

 
פיתוח מוצרים חדשים לתחום זה בעלי אופי דומה מותנה באיתור הזדמנויות המצביעות  .9.5.4

הזדמנויות אלו עשויות לצמוח לחברה מהיכרותה עם חילות האוויר   על הצורך בשדרוג.
 י הטיס השונים. המפעילים את כל
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. המערכת F16החברה סיימה פיתוח מערכת לשדרוג מערכת בקרה וניהול דלק במטוסי   .9.5.5
טיס  בטיחות  בעיית  המטוס הפותרת  זמינות  משפרת  תאונות,  למספר  כבר  שגרמה   ,

 ומקטינה את הוצאות תחזוקת מערכת הדלק. 
 

עם צבא ארה"ב 2019במרץ,    3ביום   .9.5.6 , התקשרה חברת הבת בארה"ב בהסכם מסגרת 
מיליון   5.6 - ,בהיקף של כ F16בקשר עם ייצור ואספקה של ציוד תמיכה קרקעי למטוסי 

דולר. כל תכולת ההסכם תבוצע על ידי החברה בישראל ומדובר בציוד שיוצר בעבר על 
בס אספקות,  הנ"ל,  להסכם  בהתאם  החברה.  כידי  של  צפויות   2.1  -ך  דולר,  מיליון 

מיליון    3.5  -ויתרת האספקות, שכלולות בהסכם, בסך של כ  2019להתבצע במהלך שנת  
שנים   פני ארבע  על  שווה  באופן  בפועל  2020-2023דולר, תתפרסנה  ביצוע האספקות   .

יתבצע בהתאם להזמנות, שתתקבלנה מחיל האויר האמריקאי במהלך תקופת ההסכם. 
 (.2019-01-018567)אסמכתא:  03.03.2019, ראו האמור בדיווח החברה מיום בעניין זה

 
 

הודיעה החברה על קבלת הזמנה, במסגרת   2019באפריל    14בהמשך לאמור לעיל, ביום   .9.5.7
דולר. החברה הודיעה,   ליוןמ  1.4  -הסכם המסגרת, לרכש ואספקת ציוד תמיכה בהיקף כ

רה בישראל, וכי הציוד מיועד לאספקה  כי כל תכולת הזמנת הרכש תבוצע על ידי החב
מיום   החברה  בדיווח  האמור  ראו  זה,  בעניין  האמריקאי.  האוויר   14.04.2019לחיל 

 (.2019-01-033693)אסמכתא: 
 

כי חברת הבת דיווחה החברה    2020בספטמבר    24לעיל, ביום    9.5.7בנוסף לאמור בסעיף   .9.5.8
לייצור ואספקה של ציוד תמיכה קרקעי  בארה"ב קיבלה הזמנה מחיל האויר האמריקאי  

ראו דיווח מיידי של החברה   . לפרטים נוספיםאלפי דולר  650  -בהיקף של כ  F-16  למטוסי
 ( 2020-01-104655)מס' אסמכתא  24.9.2020 מיום

 
לייצור   2019בדצמבר    17ביום   .9.5.9 מקומי,  מלקוח  הזמנה,  קבלה  כי  החברה,  הודיעה 

 0.8  -ממיר מתח מוטס להספק גבוה, בסך של כואספקת מערכות בקרת מנוע סילון ו
. בעניין זה, ראו האמור בדיווח החברה 2020שנת  במהלך ומיליון דולר. האספקות בוצע 

 (.  2019-01-121675)אסמכתא:  17.12.2019מיום 
 
 

ראו    2020לפרטים אודות הזמנות מהותיות שהתקבלו אצל החברה בתחום זה בשנת   .9.5.10
   לדוח הדירקטוריון )חלק ב' לדוח(. .יא 7 ,ח.7ו,  7ה, 7ג, 7 סעיפים

 
 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  .9.6

 

 לא חלו שינויים טכנולוגיים המשפיעים בצורה מהותית על פעילות החברה בתחום. 
 

מאחר   בתחום  ופיתוח  במחקר  משקיעה  אינה  על  שהחברה  ועונים  אושרו  הקיימים  המוצרים 
 . דרישות הלקוחות

 

 החברה אינה נדרשת להשקעה בהון אנושי או בידע בשלב זה.
 

על   להשפיע  העשויים  טכנולוגיים  שיפורים  או  חידושים  הדוח,  למועד  נכון  זיהתה  לא  החברה 
 הפעילות בתחום. 

 
 

 ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם גורמי   .9.7
 

חדירה לשווקים חדשים מותנית בזיהוי הזדמנויות הדורשות שדרוג מערכות כפי שתואר בסעיף  
זה לעיל, או עם התפתחות שת"פ עם יצרני מנועים או מטוסים והיווצרות ההזדמנות לפיתוח    9

 מערכות חדשות. 
 

 ובדת היותו של חיל האוויר הישראלי לקוח מרכזי שלה.לחברה מוניטין חיובי חשוב מע
 

 . במטוסים קריותיע  מערכות של ליצרנים  חבירה
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 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם .9.8
 

הדרושים לתחום פעילות    משמעותיים במערך הספקים וחומרי הגלם  לא חלו שינויים  2020  בשנת
  .זה

 
במרבית   ונמנעת  בשוק  מוניטין  ובעלי  מקצועיים  מנוסים,  ספקים  עם  לעבוד  מקפידה  החברה 
המקרים מלעבוד עם ספקים שהינם בלעדיים לרכיב או חומר גלם כלשהו על מנת להימנע מתלות  

 בספק מסוים.  
 
 

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם .9.9
 

דורש ידע ותשתיות טכנולוגיות הכוללים ידע במערכות בקרה ספרתיות, והבנה  זה    פעילותתחום  
למעלה   לאורך  בחברה  נרכש  זה  מסוג  ידע  טיס.  וכלי  מנועים  של  פעילותה    28  -מרחבה  שנות 

 בתחום. 
 

בלעדיות החברה בחלק הארי של מוצריה בתחום מהווה מחסום כניסה שמנע עד כה כניסה של  
 . למוצריהמתחרים חדשים 

מתקופת   וכן  תמיכה,  שירותי  למתן  שוטפות  מהתחייבויות  בעיקר  מורכבים  היציאה  מחסומי 
 האחריות שמעניקה החברה ללקוחותיה. 

 
 למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם תחליפים .9.10
 

 ם או מתחרים. ילמרבית המוצרים אותם מייצרת החברה בתחום אין מוצרים תחליפי 
 

 ם נבדלים ממוצרי החברה במגוון הביצועים, האמינות והיתירות.יהתחליפי המוצרים 
 

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  .9.11
 

 להלן.  9.18ראה סעיף  והשינויים החלים בו,   עילותהפהתחרות בתחום   המבנ בדבר לפרטים
 

 מוצרים ושירותים .9.12
 

שיווק   בייצור,  מתמקדת  בתחום  החברה  המערכות  פעילות  בתחום.  המערכות  של  ומכירה 
 מיועדות לבקר את פעולת המנועים או מערכות השרת במטוסים. 

 
השדרוג מאופיין על ידי הסבת מערכות המטוס מבקרה אנלוגית לבקרה ספרתית, בהוספת ערוצי  

יתירים   המערכות    –בקרה  תחזוקת  את  המשפרות  דיאגנוסטיות  יכולות  ובתוספת  כפולים 
רוג כאמור משפר את ביצועי המערכות, את בטיחות הטיסה שלהן ואת זמינות  המבוקרות. השד

 המטוסים עליהן הן מותקנות.
 

את עלות מחזור החיים של המערכות המבוקרות. שיפור זה   ורידמכי השדרוג    ,יש לציין  ,בנוסף
בתהליכי התחזוקה  מושג בעיקר על ידי חיזוק ניכר של אמינות מערכות הבקרה, ועל ידי השיפור  

 המתקבל כתוצאה מהיכולות הדיאגנוסטיות המוקנות למערכות המשודרגות.
 

שנים, אולם במקרים אחדים נעשים במטוסים    10  -כאופק החיים של מטוסים אלו הנו לרוב,  
 שנה נוספות.  30חייהם עד כדי  משךאלו פעולות שדרוג נוספות המאריכות את 

 
המערכ את  כה,  עד  פיתחה,  דומותהחברה  מערכות  הצבאי.  לשוק  בתחום  על    ,ות  המתבססות 

 לשוק התעופה האזרחי.  התאיםל ניתן  ,אותה תשתית ידע
 

 להלן פירוט המוצרים שמייצרת החברה בתחום  .9.13
 

היחידה בעלת יתירות דו ערוצית    . והכפיר  של מטוס הפאנטום  J79בקר טמפרטורה למנוע   -
אנלוגית חד ערוצית מדור קודם ללא יכולות  ויכולות ניטור בריאות למנוע מחליפה יחידה  

 ניטור בריאות. 
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 .F5של חיל האוויר האמריקאי ומטוס    T38של מטוס האימון    J85בקר טמפרטורה למנוע   -
היחידה בעלת יתירות דו ערוצית ויכולות ניטור בריאות למנוע מחליפה יחידה אנלוגית חד  

 ערוצית מדור קודם ללא יכולות ניטור בריאות.
 

הבקר החליף בקר אנלוגי ישן. הבקר הספרתי שהחליף    .F16התנעה דיאגנוסטי למטוס  בקר   -
את הבקר האנלוגי מהדור הקודם ניכן ביכולות דיאגנוסטיות שהורידו את עלויות התחזוקה  

 . 80% -מ של מערכת ההתנעה בלמעלה 
 

למטוס   - בלימה  לכ  F16.בקר  דיאגנוסטיות  ויכולות  כפולה  יתירות  בעל  הספרתי  ל  הבקר 
מערכת הבלימה, החליף בקר אנלוגי מדור קודם. בנוסף שופרו ביצועי הבלימה של המטוס  

כדי   עד  רטוב  מסלול  על  הבלימה  מרחק  קיצור  ידי  על  הבקר  החלפת  בנוסף  50%לאחר   .
לאמור, הבקר מתוצרת החברה הוריד באופן משמעותי את עלויות התחזוקה של מערכות  

 הבלימה של המטוס. 
 

שני בקרים ספרתיים זהים מחליפים מערכת    .F4  בקר גנרטורים ספרתי למטוס הפאנטום -
המערכת האנלוגית הוחלפה בגלל אמינות   יחידות המבוזרת על פני המטוס. 5- אנלוגית בת כ

הבקרים החדשים   נמוכה וחוסר היכולת לתחזק אותה בגלל הפסקת ייצור של חלק מרכיביה.
משופרות בקרה  ביכולות  וביכולות    2על    ניחנו  המטוס  של  הראשיים  הגנראטורים 

 דיאגנוסטיות המורידות באופן משמעותי את עלויות התחזוקה של המערכות. 
 

- Auxiliary Power Unit-צב"ד  , וחירוםציוד בדיקה למערכות אספקת אנרגיה משניות   -
APUהיחידה מיועדת לבדוק את יחידות ה .-APU  המותקנות כמעט על כל מטוסי ה - F16 . 

 

- Auxiliary Power Unit-EPU.  ה יחידות  לבדוק את  מיועדת  מותקנות    EPU  -היחידה 
 . F16-כמעט על כל מטוסי ה 

 
 

נותן מענה ושיפור מול מערכות    -  F16בקר דלק למטוסי    .F16בקר למערכת הדלק של מטוס   -
ואי איזון אשר   ישנות בתחומים שלהלן: לצורך קבלת התראות בזמן אמת של דלק כלוא 

מדיד   ת. משפר את יכולות מדידת הדלק וכמו כן מטפל בתקלות ו מהווים תקלות בטיחותי
 והדיווח לטייס על תקלות.  דלק

שני המוצרים שפותחו על ידי   .טיס הספק גבוה לכלי בבקר מהירות סיבוב למנוע וספק מתח  -
החברה לפני כעשור ושודרגו על ידה, מותקנים בכלי טיס כאשר האחד מספק את המתח של  

 כלי הטיס והמוצר השני מבקר את מהירות הסיבוב של המנוע.  
 

הספקים    החברה .  למל"טים  הספקים  ניהול  מערכות - ניהול  מערכות  ומספקת  מפתחת 
מערכות אלו מנהלות ומנטרות את מערכת החשמל בפלטפורמה הבלתי מאוישת    -למל"טים  

בעמדת    באופןהן   הקרקעי  המפעיל  ידי  על  והן  מראש  מוגדרים  מתארים  פי  על  אוטונומי 
 . הקרקעיתהשליטה  

  

ייצור ומייצרת עבור  בנוסף משמשת החברה מדי פעם כקב  ציוד אלקטרוני שונה ומגוון  - לן 
הפעילות   תחום  את  המשמשים  שלה  הייצור  בקווי  שונים  אלקטרוניקה  מוצרי  אחרים 

 , בהיקפים לא מהותיים. BUILD TO PRINTהאמור, על פי הסכמי 
 

 מערכות שונות לחלוקת הספק למערכות כטב"מים גדולים של לקוח מקומי.  -
 

כשנתיים.   הינה  בתחום  הסטנדרטית  האחריות  אחריות  תקופת  ללקוחותיה  מעניקה  החברה 
 שנים.  5כוללת לביצועים ולאמינות למשך 
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 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  .9.14
 

למעלה   היוו  מוצרים שהכנסותיהם  לפי  החברה  בדבר התפלגות הכנסות  נתונים    10%- מלהלן 
 באלפי ש"ח:   2018  -ו 2019,  2020– מהכנסות החברה בכל אחת מהשנים

 
 

2018 2019 2020  
שיעור 
מכלל  

הכנסות 
 החברה 

שיעור 
מכלל  

הכנסות 
 החברה 

שיעור 
מכלל  

הכנסות 
 החברה 

הכנסות 
באלפי  

 ש"ח

שיעור 
מכלל  

הכנסות 
 החברה 

הכנסות 
באלפי  

 ש"ח

 

 בקר למנועי סילון   3,312 16% 1,409 6% 901 4%

  ניהול  מערכות 2,150 10% 2,680 12% 1,013 4%
 למל"טים   הספקים

 בקר התנעה   2,501 12% 4,428 20% 959 4%

   מנוע בקרו  כח ספק 2,724 13% - - - -

 בקר למערכת דלק  - - 14 - 39 -

 בקר גנרטורים  3,981 19% 4,886 22% 6,817 28%

 
   
 2020אלפי ש"ח. שיעור הרווח הגולמי בשנת  16,733היו  2020סה"כ ההכנסות לתחום זה בשנת   

 אלפי ש"ח.  6,372וסכום הרווח הגולמי הנו:  38%  הנובע ממכירות כל המוצרים בתחום הנו כ
 

  2019  בשנת  הגולמי  הרווח   שיעור "ח.  שאלפי    14,399היו    2019"כ ההכנסות לתחום זה בשנת  סה
 אלפי ש"ח.  6,016וסכום הרווח הגולמי הנו:   42%- כ הינו  בתחום  המוצרים כל ממכירת  הנובע 

 
  2018אלפי ש"ח. שיעור הרווח הגולמי בשנת    9,981היו    2018סה"כ ההכנסות לתחום זה בשנת  

 אלפי ש"ח.  5,511וסכום הרווח הגולמי הנו:   55%הנובע ממכירות כל המוצרים בתחום הנו כ 
 

 לקוחות   .9.15
 

  למוצרי תחום זה הינם: 2020 הלקוחות העיקריים בשנת
 

 חיל האוויר האמריקאי  ▪

 הישראלי  האוויר חיל ▪

 בישראל ' א  לקוח ▪

פעמיות או חוזים רב  - ללקוחות בתחום מתבצעת לרוב במסגרת הזמנות חדאספקת המערכות  
 שנתיים, מול ממשלות או חילות אוויר. 

רוכשות   במסגרתם  אשר  טיס  לכלי  מנועים  של  יצרניות  חברות  מול  מסגרת  הסכמי  לחברה 
החברות היצרניות את מוצרי החברה עבור המנועים המיוצרים על ידן. הסכמים אלו נחתמים עם  

שחלקים  החב המייצרת  לחברה  מכתיב  אשר  הסופי,  הלקוח  מדרישות  כחלק  היצרניות  רות 
 מסוימים במפרט המטוס ייוצרו על ידי החברה.  

 
ההסכמים מול חילות האוויר במדינות מערב אירופה הנם הסכמים חד פעמיים לשדרוג של מערך  

 של חילות האוויר שלהם בבקרי התנעה מתוצרת החברה.  F16 -מטוסי ה
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  - כ( אשר מחזור ההכנסות שלהם מהווים  10%להלן פירוט הלקוחות העיקריים של החברה )מעל  
 : 2020מסך מחזור ההכנסות המאוחד של החברה לשנת  70%

 
 

 
 

.  האמריקאי האויר חיל שהינה ספק של  גדולה  אמריקאית  חברה –"ב בארה' א  לקוח
 באמצעות התקשרויות והזמנות ספציפיות לכל עסקה ההתקשרות עם הלקוח הינה 

 
  באמצעות  מבוצעת  הלקוח  עם  התקשרות. רבות שנים מזה  החברה  של  לקוח  –  בישראל' א לקוח 
 . עסקה  לכל ספציפי חוזה
  ספציפי חוזה   באמצעות מבוצעת הלקוח  עם התקשרות. החברה  של לקוח -  ' בישראלב לקוח

 .עסקה לכל
 

לדוחות הכספיים לשנת    17  התפלגות המכירות ללקוחות כאמור לעיל, ראה ביאורלפירוט בדבר  
 הכלולים בדוח תקופתי זה. 2020

 
נטיים בעולם אך למרות זאת, קיימים  ב החברה כבר ציידה אחוז משמעותי של כלי הטיס הרל

פוטנציאליים. משמעותיים  שווקים  טייס    מספר  הכלי  שוק  התפתחות  לאור  כן,  הבלתי  כמו 
 .מאוישים בעולם נפתחים לחברה שווקים נוספים למוצריה כאמור לעיל

 
 
  

 שיווק והפצה  .9.16
 

השיווק וההפצה של המערכות בישראל נעשים על ידי החברה. השיווק וההפצה של המערכות  
ידי   על  נעשים  הבתבארה"ב  סוכנים  החברה  בסיוע  השיווק  נעשה  העולמיים  השווקים  ביתר   .

 . 'מקומיים המכירים את הלקוחות, את המנטאליות המקומית, את תהליכי קבלת ההחלטות וכו
 

לפעילות   בנוסף  החברה,  מסתייעת  הבתבארה"ב  צבא  החברה  אנשי  חיצוניים,  ביועצים  גם   ,
מסייעים   וכן  הפוטנציאליים  הלקוחות  מדיניות  בהבנת  לחברה  המסייעים  בדימוס,  ארה"ב 

 לחברה ליצור קשרים עם בעלי תפקידים בכירים בזרועות הצבא והממשל. 
 

במספר   נציגים  עם  בלעדיים  הסכמים  יש  במרבית  לחברה  מוגבלים,  אלו  הסכמים  מדינות. 
המקרים לשנה עד שנתיים וניתנים להפסקה באופן חד צדדי על ידי מתן הודעה מראש. ההסכמים  

 מוגבלים גם לסוג מסוים של מערכות לגביהן ניתנת לסוכן ההרשאה לייצג את החברה. 
 

 ן זרים. החברה מקיימת באופן שוטף מאמצי שיווק מול חילות אוויר ומשרדי בטחו 
 

תוך   החברה,  בתוך  החברה  של  ההפצה  פעילות  כל  את  לרכז  הנה  החברה  של  האסטרטגיה 
 הסתייעות בסוכנים במדינות שונות. 

 

 לחברה אין תלות בצינורות הפצה ושיווק חיצוניים. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020  

מסך   %  באלפי ש"ח 
ההכנסות 

 החברה 

באלפי  
 ש"ח

מסך   % 
ההכנסות 

 החברה 

באלפי  
 ש"ח

מסך    % 
ההכנסות 

 החברה  

 לקוח

   לקוח א בארה"ב 47% 9,794 48% 10,599 30% 7,446
 ישראל ב א  לקוח 10% 2,150 11% 2,364 - -
 לקוח ב בישראל  13% 2,724 - - - -
 סה"כ 70% 14,668 59% 12,963  
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 צבר הזמנות בתחום  .9.17
 

 . :)במליוני ש"ח( הפעילות מתפלג, כדלקמןההזמנות של החברה בתחום  צבר  

 

 צבר הזמנות  תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה 

 בסמוך לפני פרסום דוח זה  31.12.2020

 0.8 0.8 2020 1רבעון  

 2.3 2,3 2020 2רבעון  

 0.1 0.1 2020 3רבעון  

 - - 2020 4רבעון  

 - - ואילך   2021

 3.2 3.2 סה"כ 

 
בתחום   הזמנות  בקרת    והניטור  הבקרהצבר  למערכות  מהזמנות  ברובו  בקרי  מורכב  בלימה, 

 .ספקי כח ו התנעה 
 

   

 . החליפין בשערי מהשינויים היתר בין מושפע לעיל בטבלה ההזמנות בצבר השינוי
 

 תחרות  .9.18
 

ידיעת החברה זה.  ,למיטב  בארץ חברות העוסקות בתחום  בודדות    אין  בעולם קיימות חברות 
 בלבד להערכת החברה( המייצרות מוצרים המתחרים למוצרי החברה בתחום.  3-כבלבד )

 

 מוצרי החברות המתחרות נבדלים ממוצרי החברה במגוון הביצועים, האמינות והיתירות.
 

 המתחרים העיקריים של החברה בחו"ל הם:  
 

ומייצרת מערכות    חברה   -  BRITISH AEROSPACE  (BAE)חברת   .א בארה"ב המפתחת 
HUMS    למנועים. מוצרי חברתBAE    נבדלים ממוצרי החברה בכוח החישוב, מידות ויכולת

הדיאגנוסטיקה שלהם והינם ברמה טכנולוגית נמוכה יותר. חברה זו נחשבת למתחרה חזק  
 בגלל גודלה ושליטתה במוצרים נוספים לשוק התעופה. 

 

חברה אמריקאית המייצרת בקר בלימה למטוס    –  SECHAM ELECTRONICSחברת   .ב
F16  בלימה בקר  שפיתח  האמריקאי  האוויר  מחיל  הייצור  זכויות  את  קיבלה  החברה   .

בכך שהם בעלי יתירות כפולה    SECHAMלמנועים. מוצרי החברה נבדלים ממוצרי חברת  
חלש  מלאה, ביצועי בלימה טובים יותר, ויכולות דיאגנוסטיות. חברה זו נחשבת למתחרה  

 האמריקאי באופן אוטומטי.  ויר אה  ילבמדינות שאינן מחקות את בחירת ח 
 

חברה אמריקאית המפתחת ומייצרת בקר    –HAMILTON SUNDSTRAND Ltdחברת   .ג
למטוס   של F16התנעה  זה  פני  על  הדיאגנוסטיות  ביכולות  ברור  יתרון  החברה  למוצרי   .
HAMILTON   .והינם ברמה טכנולוגית גבוהה יותר 

 
עשויה להיות קשה  שוק   וסגור, אשר החדירה אליו, למתחרה חדש,  הינו שוק שמרני  התעופה 

ביותר. עובדה זו יוצרת מחסום כניסה גבוה למתחרה שאין לו את המוניטין, הניסיון רב השנים  
 האמון שיש לחברה. 

 

נכונות חיל האוויר הישראלי לקחת חלק פעיל בהטסה ובבחינה של המערכות שפיתחה החברה,  
 ותנת לחברה יתרון מסוים מול המתחרים ביכולתה לפעול במשותף עם חיל האוויר הישראלי. נ

 

נטיים לחיל האוויר  ב החברה הוכרזה על ידי משרד הביטחון הישראלי כספק בלעדי למוצרים הרל
 . הישראלי
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 מחקר ופיתוח  .9.19
 

בוצע במימונה המלא, לפיכך כל הידע והזכויות    ,שביצעה החברה בתחום בעבר  , מרבית הפיתוח
 במוצרים הינם בבעלות החברה.

 

טקטיקה זאת התאפשרה בעיקר במקרים בהם חיל האוויר הפעיל את המטוסים והיה מוכן לבצע  
 את ניסויי הטיסה שאפשרו את בחינת ואישור המערכות.

 

 מעורבות חיל האוויר הישראלי. לגבי שניים מהמוצרים התאפשר מהלך פיתוח כזה גם ללא 
 

נכון למועד הדוח, הסתיים שלב הפיתוח בתחום. החברה מבצעת מדי פעם שדרוגים המתבקשים  
ידי   על  המוזמנים  שדרוגים  המערכות,  נבנו  מהם  אלקטרוניים  רכיבים  של  ייצור  מהפסקת 

ים  הלקוחות. בנוסף, מבצעת החברה שדרוגים המאפשרים שימוש ברכיבים מתקדמים המביא
בהשקעה   וזאת  המוצרים,  של  התחרותיות  ושיפור  הייצור  עלויות  להוזלת  בביצועים,  לשיפור 

 שאינה מהותית.  
 

אלפי דולר. מתוך הסכום כאמור   329החברה קיבלה בעבר מענק מהמדען הראשי בסכום של  
קיימת יתרת התחייבות תלויה    31.12.2020  יוםנכון ל ואלפי דולר,    288החזירה החברה סך של  

 דולר.  פיאל 41 -כבסך של 
 

   הסכמים מהותיים .9.20
 

   .החברה  של הרגיל העסקים במהלך  שאינם מהותיים  להסכמים צד אינה  החברה
 

 יעדים ואסטרטגיה עסקיים  .9.21

בסעיף והם מהווים את    זה  9.21  היעדים המוגדרים  עתיד,  פני  צופה  מידע  עיקרי  להלן הנם 
בתחום. מידע זה מבוסס על הערכות כלליות של  החברה לגבי המשך ניהול עסקיה  אסטרטגיית  

מדיניות ואחרות, כמו גם על הערכות   ,החברה לגבי התפתחויות כלליות, טכנולוגיות, כלכליות
וכן כל   יכולותיה הטכנולוגיות. כל שינוי בגורמים האמורים לעיל,  לגבי  פרטניות של החברה 

כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה    , לרבות שינויים העלולים לנבועשינוי כלל עולמי בתחום
החברה ואי השגת היעדים. לאור   אסטרטגייתשל    הלגרום לאי התממשות  לול, עבארץ ובעולם

על גורמים אשר אינם בשליטתה, אין לחברה    תהחברה מושתתשאסטרטגיית  האמור, ומאחר  
 תממש.תא אכן יכל ודאות כי ה

 

 ים חדשים.פיתוח השוק למוצרי החברה והתמקדות בשיווק לשווק 

 
פיתוח מוצרים   מובילים לצורך בחינת  מנועים  יצרני  עם  ושיתופי פעולה  יצירת קשרים  המשך 

 ומנועים חדשים אלו. 
 

 . הבאות  בשנים: החברה צופה המשך מכירות של מוצר זה  F16מטוס    - למערכת הדלק    ניהולבקר  
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 החברה כולה עניינים הנוגעים לפעילות   - תיאור עסקי החברה   -פרק ג'  
 

בכללותה ומהווה תוספת כללית לתיאור פעילות  חברה  זה בא לכלול נתונים על פעילות ה   פרק המידע ב
בצירוף המידע לעיל, משקף תיאור של כלל עסקי   ,זה פרקלעיל. המידע ב 9 -  7 כאמור בסעיפיםחברה ה

 .הקבוצה על בסיס מאוחד

 
 עונתיות .10

בעבר מכירות החברה התאפיינו בעונתיות לאור העובדה שההזמנות היו תלויות באישור של תקציבי  
המדינות השונות. תהליך אישור התקציבים נעשה, בדרך כלל, ברבעון הרביעי של השנה, ולפיכך תהליכי  

ת בחוזים מתחילים ברבעון הראשון של כל שנה, לאחר אישור התקציב וקבלת אישור הרכש.  ההתקשרו
 בעונתיות זו, לאור הקטנת התלות בהזמנות ממשרדי בטחון.  והתאפיינלא   האחרונות השנים

 
 כושר ייצור  .11
 

במגדל העמק  פעילות 11.1 ע"י החברה  מתנהלת  החברה  של  על קבלני    ךא   ,הייצור  ברובה  נשענת 
הייצור מתבצע באמצעות   משנה. בסעיף    החברה הבתחלק קטן מפעילות    1.3כמתואר לעיל 

לעיל א'  ובפיקוח  בפרק  ידי  על  ונבדק  החברה,  ולהנחיות  למפרטים  בהתאם  נעשה  הייצור   .
 מחלקת בקרת האיכות של החברה. 

 
כושר הייצור השנתי של החברה במתכונת הנ"ל, נותן מענה מלא לכל צרכי החברה, ולהערכתה   11.2

 מסוגל להמשיך לתת מענה מלא לכל צרכיה העתידיים. 
 

 לאור האמור לעיל, הייצור בהיקפים נוספים לא יחייב השקעה מהותית בציוד נוסף.   11.3

 

מוצרים בחודש, והיא אף מסוגלת    200עד    100  -ככושר הייצור הפוטנציאלי של החברה עומד על   11.4
 להרחיבו במידת הצורך, כמפורט לעיל. 

 
החברה מנצלת בפועל ברוב הזמן רק חלק קטן מכושר הייצור שלה. בכל מקרה, ניתן להרחיב   11.5

 את כושר הייצור ללא השקעות משמעותיות.
 

 פעילות הייצור מתוכננת בעיקר בהתחשב בצבר ההזמנות ובמועדי האספקה.  11.6
 

למלאיהחברה   11.7 מייצרת  אינה  תהליך  ,בד"כ  כשזיהתה  להזמנות    ,אלא  להוביל  שעשוי 
 פוטנציאליות. 

 
ייצור ספציפיים מאחר   11.8 המוצרים אותם הינה מייצרת הינם בעלי תהליכי  שלחברה אין קווי 

 ייצור משותפים. 
 

 רכוש קבוע ומיתקנים  .12
 

במבנה אשר    ומשרדי החברה ממוקמים באזור התעשייה רמת גבריאל, במגדל העמק  מפעלי 12.1
התקשרה החברה בהסכם עם צד ג'   2019בשנת  .  "(מבנהה)"   1994הוקם על ידי החברה בשנת  

שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה, לפיו מכרה החברה את המבנה לרוכש כאמור  
יחד עם הסכם המכירה כאמור, הרוכש והחברה התקשרו  .  ש"חמיליון    12.5  סך שלבתמורה ל

  4000  -ולל של כמ"ר )מתוך סך כ  1300  -כבמבנה שטח של    חברההשוכרת יו  פ לשכירות  בהסכם  
חודשיים  כנגד דמי שכירות ודמי ניהול    ,מבנה( לצורך המשך פעילותה במבנהמ"ר הקיימים ב

של כולל  ש"ח  38  -כ  בסך  לצרכןלמ"ר,    אלפי  המחירים  למדד  השכירות  הצמודים  תקופת   .
ביום   מסתיימת  לחברה,  7.6.2022הנוכחית  השכירות  אופציה    כאשר  תקופת  את  להאריך 

  ביום   החברה  שפרסמה  מיידי  דוח  ראו  נוספיםשל שלוש שנים נוספות. לפרטים  נוספת  תקופה  ב
 (. 2019-01-019434)אסמכתא מס':  2019 במרץ 7
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 : 31.12.2020 להלן הרכב הרכוש הקבוע )עלות מופחתת בש"ח מדווחים( ליום 12.2
 

 
 פריטים עלות מופחתת )אלפי ש"ח( 

 מכונות ומחשבים  87

 במושכר   שיפורים 51

 רכב  כלי 95

 משרדי וריהוט ציוד  60

 סה"כ 293

 
 

 הון אנושי  .13
 

בחברה אין כוח אדם שהינו ייעודי לתחום פעילות מסוים. התיאור בסעיף זה נוגע לכלל החברה   13.1
 ולפעילותה בכל שלושת קווי המוצר העיקריים. 

 
   סמוך למועד הדוח:  ,לרבות חברות בנות ,להלן פירוט מצבת העובדים בחברה 13.2

 
  מספר העובדים

 הנהלת החברה  5
 מחקר ופיתוח והנדסה  10
 ייצור ובדיקות סביבתיות  9
 שיווק פיתוח עיסקי והפצה  2
 אחזקה ותמיכה טכנית, אבטחת איכות ורכש  4
 מזכירות והנה"ח  4
 דיאגנוסטיקה  3
 סה"כ 37

 
 להלן תרשים מבנה ארגוני של החברה:   13.3

 
 

 
 
 
 
 
 

                   
ה ד ה       
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 שינויים מהותיים בהון האנושי  13.4

 
הינו   זה  37היקף המועסקים בחברה  דוח  לפרסום    תקופה במועסקים    36  -לדומה  ב,  בסמוך 

   .אשתקד המקבילה
עובדי החברה מועסקים על פי הסכמים אישיים הנחתמים עם כל אחד ואחד מהם. ההסכם  
כולל נספח תנאים כללי, שהינו זהה לכל העובדים וכן נספח תנאי העסקה ספציפי הנחתם עם 
כל אחד מהעובדים והמסדיר את תנאי העסקתם, לרבות שכר, ימי חופש וימי הבראה, קרנות  

 פנסיה וקרנות השתלמות.  
 

מקצועיות   13.5 לרבות השתלמויות  שונים,  בנושאים  שוטפים  וקורסים  החברה מקיימת הדרכות 
 והדרכות אבטחת איכות. 

 
מעניקה   13.6 החברה,  של  וברווחיותה  בתוצאותיה  ובהתחשב  החברה  הנהלת  דעת  שיקול  פי  על 

לעת.   מעת  לעובדים  שנתי  בונוס    כפופים   בחברה  המשרה  נושאי  של  ההעסקה  תנאי החברה 
החברה  החברה  של  התגמול  למדיניות של  הכללית  האסיפה  ידי  על  אושרה  אשר     ביום , 

)מס'    5.10.20  )לפרטים בדבר מדיניות התגמול של החברה ראה דיווח החברה מיום  10.11.2020
 .2020-01-108342 אסמכתא

 
  22ותקנה    21, ראו תקנה  נושאי משרה ועובדי הנהלה בכיריםלפרטים אודות תנאי כהונתם של  

 . ("פרטים נוספים על התאגיד"התקופתי )ד' לדוח חלק ל
  

יחסי עובדלמידע נוסף בדבר התחייבויות ב לדוחות הכספיים    9ביאור  ראו  מעביד  -של סיום 
 . 2020לשנת 

 
 

 חומרי גלם וספקים  .14
 

סטנדרטיים  14.1 אלקטרוניים  רכיבים  הנם  שימוש  החברה  עושה  בהם  העיקריים  הגלם    חומרי 
OFFTHE SHELFלבחור את חומרי הגלם עבורם יש יותר מספק    , ככל שניתן, . החברה משתדלת

 מאושר אחד. 
 

 מקורם בישראל, בארה"ב ובמערב אירופה. ,שרוכשת החברה ,מרבית חומרי הגלם 14.2

 

לכל   14.3 הצורך,  לפי  ספציפיות  הזמנות  מוציאה  שהחברה  הינו  הספקים  מול  ההתקשרות  נוהל 
. לחברה אין הסכמים  פרויקט שהיא מבצעת. זמן האספקה הינו, לרוב, בין חודשיים לשלושה

 בכתב עם הספקים. 

 

משתמשת  14.4 בהם  והרכיבים  הגלם  חומרי  מגוון  בגלל  ספקים  הרבה  אצל  רכישות  פיזור  קיים 
 . 10%החברה. לחברה אין ספק אחד שאחוז הרכישות ממנו עולה על 

 

לחברה רשימת ספקים מוסמכים ממנה בוחרת החברה את הספק המתאים לביצוע העבודה או   14.5
כולל  אספקת   החברה  של  המוכרים  הספקים  רשימת  לתוך  ספק  הכנסת  תהליך  השירות. 

הסמכתו על ידי מנהל אבטחת איכות של החברה. מהנדסי החברה אינם חופשיים לבחור ספק  
 שלא עבר הליך אישור כאמור.

 

 מלאי  .15
 

 מלאי מת הינה: /  מדיניות החברה להגדרת מלאי כמלאי איטי

 
אין תוקף התיישנות לפריטי המלאי של החברה מבחינת פג תוקף. מלאי החברה מאוחסן    ,באופן כללי

 כראוי במחסני החברה ואין חשש שיתכלה או ייהרס. 
 

מלאי    /  לפחות אחת לשנה נבחן המלאי והאם קיים הצורך בביצוע הפחתת מלאי וסיווגו כמלאי איטי
 מת לפי שלושה שלבים עיקריים להלן: 

 
 : במלאיתנועות   -שלב א 

 להלן טבלה המפרטת את הפחתת המלאי לפי מועד התנועה האחרונה בכל סוג מלאי: 
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שיעור הפחתה   תקופה
 באחוזים 

 0 אחרונות  שנים 5
6 10 
7 20 
8 30 
9 40 

10 50 
 

 
 :בחינה ספציפית של כל סוגי המלאי בנפרד -שלב ב 

 
ההפחתה מבוצעת בנקודת ראות הן של הפן הטכנולוגי, היכולת להשתמש ברכיבים/מוצרים הקיימים  
במלאי בעתיד והן מבחינה שיווקית ויכולת המכירה שלהם כמוצרים/כחלקי חילוף ובמסגרת שירות  

 האחריות של החברה ללקוחותיה. כמובן שהכל נבחן גם בהתאם לדרישות התקינה החשבונאית.  
 

ובכל    הפחתות נוספות של מלאי תוצרת גמורה ותוצרת בתהליך בהתאם לנסיבות מיוחדות  –שלב ג  
 . שנים מופחת במלואו 10מקרה מלאי שגילו הינו מעל  

 
 

 הון חוזר .16
 

ומספקת   16.1 הזמנות  פי  על  מייצרת  אלא  גמורים,  מוצרים  מלאי  מחזיקה  אינה  בד"כ  החברה 
מסוימים בהם ההזמנה נמצאת בשלבי הוצאה  במועדי האספקה הנקובים בהזמנות. במקרים  

סופיים או אם להערכת הנהלת החברה, הזמנה עשויה להתקבל במהלך השנה הקרובה, מזמינה  
גלם ורכיבים, ואף מתחילה בביצוע ההרכבה, וזאת על מנת לקצר את מועדי   החברה חומרי 

 האספקה. 
 

שנ 16.2 למוצרים  חילוף  חלקי  של  מסוים  מלאי  להחזיק  מחויבת  אצל  החברה  בשימוש  מצאים 
 לקוחותיה, על מנת לעמוד בהתחייבויותיה לספק שירות תיקונים על פני שנות חיי המוצרים.

 

סחורות וחומרי גלם מתקבלים ועוברים בדיקות קבלה. החברה מחזירה חומרים שלא עברו   16.3
 את בדיקות הקבלה. 

 

 שנים עבור המוצרים שהיא מייצרת. 1-5 - להחברה נותנת, במרבית המקרים, אחריות  16.4
 

יום ללקוחות בחו"ל, ואשראי של שוטף    60  -  30  החברה נותנת אשראי, במרבית המקרים, בין 16.5
 . יום 60ספקי החברה בד"כ הינם שוטף +  מיום ללקוחות בארץ. תנאי האשראי  90עד   60+ 

 
 מימון .17

  הוצאותיה השוטפות מתוך אמצעיה וכן משתמשת באשראי בנקאי לתקופות קצרות נת את  מ החברה ממ
אלפי      1,570  -כ. סמוך למועד הדוח, יתרת ההלוואות שנטלה החברה מתאגיד בנקאי הינו  ולזמן ארוך

 )לא צמוד מדד(.  ש"ח

 . 3.5% -כבשקלים )לא צמוד( היה  2020עור הריבית הממוצעת על הלוואותיה בשנת יש

ובסמוך למועד    31.12.2020  להלן פרוט מסגרות האשראי והיקף הניצול של אותן מסגרות אשראי ליום 
 (: במליוני ש"ח) אישור הדוח
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  אשראי   מסגרת האשראי   מעניק
 31.12.2020 ליום

  מסגרת   ניצול
  ליום   האשראי

31.12.2020 

אשראי    מסגרת
  למועד   בסמוך

 הדוח 

  מסגרת   ניצול
  בסמוך   אשראי
 הדוח   למועד

 0.9 3.5 0.5 3.5 א'  בנקאי תאגיד

 - 4.0 - 4.0 תאגיד בנקאי ב' 

 0.9 7.5 0.5 7.5 "כ סה

 

 

בנקאי    המסגרת   תנאי  במסגרת   באמות   לעמוד  החברה   התחייבה)כפי שעודכנו מעת לעת(  של תאגיד 
 :בתוקף האשראי מסגרת עוד  כל הבאות פיננסיות מידה

 מסך מאזן החברה.   25% -מ  של החברה לא יפחת  המוחשי העצמי ההון 

פיננסיות    העמידה  בחינת הכספיים    תיבדקבהתניות  של    השנתייםבדוחות  המבוקרים  המאוחדים 
 החברה.  

   .הבנק  ידי על  שנקבעו הפיננסיות  המידה באמות עומדת החברה  2020בדצמבר,   31ליום   נכון

   להלן. 18באשר לשעבודים ראה סעיף  

  2020לדוחות הכספיים לשנת      (2)  'ג   16  -וו'  15  ,ג'15  ,ד'13מס'  לפירוט נוסף לסעיף זה ראה ביאורים  
 . הכלולים בדוח תקופתי זה

 

 שעבודים  .18
קבועים וצפים,    ,, שיעבדה החברה בשיעבודיםבנקהו להבטחת התחייבות החברה כלפי מדינת ישראל  

 נכסים וזכויות של החברה. 

הכלולים בדוח    2020לדוחות הכספיים לשנת    'ד  13לפרטים בדבר שיעבודי החברה, ראה ביאור מס'  
   תקופתי זה.

 

 מיסוי .19
 

 הכלולים בדוח תקופתי זה.  2020לדוחות הכספיים לשנת   12מס' לפירוט לסעיף זה ראה ביאור 
 

 החברה מגבלות ופיקוח על פעילות  .20
 

   .2028 לשנת עדהינו   שתוקפו עסק רישיוןלחברה  20.1
 

האגף לפיקוח יצוא ביטחוני במשרד הביטחון, לשיווק וייצוא בטחוני עד    -לחברה אישור אפ"י  20.2
 החברה הגישה בקשה להארכת התוקף של האישור.  .2021 ניביו 30ליום 

 
 .לחברה אישור בדבר מעמדה כספק מוכר למשרד הביטחון  20.3

  
איכות התואמת ומוסמכת על ידי מכון התקנים הישראלי לתקן הבין    בקרתלחברה מערכת   20.4

   .Aוכן דרישות מנה"ר רמה  ISO-9001:2008/AS9100Revision Cלאומי 
 

מערכת אבטחת האיכות של החברה מקיימת פעילות תקינה, הנדסה, בחינה, ניתוח ובקרה במגוון רחב  
יצור והאספקה. מערכת האיכות של החברה מוסמכת לבדיקה  של נושאים בשלבי הפיתוח, הרכש, הי

 יצור ואחזקה. ינה ל י עצמית של מוצרים על ידי חיל האוויר הישראלי. ההסמכה ה
מערכת האיכות של החברה נמצאת בפיקוח של הצבא האמריקאי למוצרים המסופקים תחת חוזים  

 שוטפים. הפיקוח מבוצע באמצעות נציג סיב"ט 
 

 מהותיים הסכמים  .21
 . לעיל 9.20-ו  8.10, 7.20לתיאור הסכמים מהותיים של החברה ראה סעיפים 

 

 ליכים משפטיים תחייבויות תלויות והה .22
,  2020לדוחות הכספיים לשנת    ב'  13מס'  לפרטים בדבר הליכים משפטיים כנגד החברה, ראה ביאור  

   הכלולים בדוח תקופתי זה.
 



 

39 
 

RSL Electronics Ltd. 

 גיאוגרפיים מידע כספי לגבי מגזרים  .23
 הכלולים בדוח תקופתי זה.  2020לדוחות הכספיים לשנת   17מס' לפירוט לסעיף זה ראה ביאור 

 

 דיון בגורמי סיכון .24
 

 הקורונה משבר
 

ההשלכות   את  ובוחנת  ה"קורונה"  נגיף  של  ההתפשטות  השפעות  אחר  שוטף  באופן  עוקבת  החברה 
טחוניות ורוב לקוחותיה הם גופים  יהתעשיות הב האפשריות כאמור על פעילותה. החברה פועלת בתחום  

 ממשלתיים בארץ ובעולם.  
ומדובר בארוע עולמי דינאמי ומתמשך שמאופיין באי וודאות רבה, בין היתר בשל קצב ומשך    הואיל

יכולה   אינה  החברה  ובעולם,  בארץ  השונות  הרשויות  ע"י  שיינקטו  והצעדים  הנגיף  של  ההתפשטות 
אחר   שוטף  באופן  לעקוב  ממשיכה  החברה  פעילותה.  על  ההשפעות  ומהות  היקף  מלוא  את  להעריך 

 רלוונטיות בארץ ובעולם, החלטות הממשלה והשפעת כל אלה על פעילותה העיסקית.  ההתפתחויות ה
 

הדיווח, הוטלו ע"י הממשלה בישראל וממשלות בשווקים בהן פועלת החברה מגבלות בניסיון    בתקופת
למנוע את התפשטות נגיף הקורונה שכללו בין היתר מגבלות תנועה, צמצום מספר העובדים במקומות  

צום הפעילות העסקית. תחת הגדרת החברה כמפעל חיוני, הנהלת החברה וחלק מצוות  העבודה, וצמ
העובדים בחברה המשיכו לעבוד באופן רגיל בכפוף להנחיות שמירה על בטיחות העובדים כפי שניתנו  
הדוחות   אישור  למועד  נכון  לקוחותיה.  מול  עסקית  המשכיות  על  לשמור  בכדי  והכל  העת  באותה 

מ החברה  הגורמים  הכספיים,  של  ההנחיות  על  הקפדה  תוך  רציפה  עבודה  בשגרת  לפעול  משיכה 
 הרלוונטיים.  

החברה חוותה ירידה זמנית בהיקף פעילותה במחצית הראשונה של השנה כתוצאה מדחייה מאולצת  
על ידי לקוחות במימוש הזמנות קיימות ובדחייה בקבלת הזמנות חדשות, במהלך המחצית השניה של  

ברה את היקפי פעילותה, וכפועל יוצא מכך מחזור הפעילות בשנת הדוח לא נפגע באופן  השנה הגבירה הח
 משמעותי ביחס למחזור בתקופה המקבילה.    

בשלב זה אין ביד  יחד עם תחילת מגמת השיפור העולמית בהשתלטות על התפרצות הנגיף לעיל,   כאמור
מה   מהימן  באופן  להעריך  אפשרות  ההתמודדות    הנוספותת  השלכוה  להיות  עשויותהחברה    עםשל 

וככל שהתפשטות הנגיף על החברה, להערכת החברה, ככל ש לא  מגמת ההתפרצות תמשיך להשתפר 
האו יי לחלוטין השילוח  וככל שמגבלות  ועצר  לא  ו   תנועהירי  היום  קיימות  כפי שהם  עובדים  העסקת 

קיימים האמצעים     חברה, בידי ההביטחוני  בשוק  אחרים   מהותיים   שינויים  יחולו   שלא  וככל תוחרפנה  
תזרים   על  בהתבסס  וזאת  במועדן  בהתחייבויותיה  עמידה  כולל  רגילה  לפעילות  לשוב  כדי  הדרושים 
עומדות   להיום  שנכון  הבנקאי  אשראי  ומסגרות  העצמאיים  מקורותיה  ועל  שלה  החזוי  המזומנים 

 .  לרשותה

 

   סיכונים כלליים
 

 בעולם שינויים בצרכי ובתקציבי הביטחון  24.1.1

לא צפויים שינויים משמעותיים בצרכי הביטחון ובתקציבי הביטחון בעולם.    , להערכת החברה 
אבל גם במדינות    להערכת החברה, ייתכן וצפויה אף עלייה בצרכי הביטחון, בעיקר בארה"ב, 

מזרח אסיה ואירופה המתקדמות יותר, אשר לרוב הינן רגישות יותר לאיומים של טרור עולמי  
 או סכסוכים מקומיים. 

, רגישה ביותר למדיניותה של צפון קוריאה ונמצאת בתהליך של שמירה  הריאה, לדוגמ דרום קו 
 קפדנית על כוח ההרתעה שלה.

החברה  מן    ,להערכת  וזאת  פעילותה,  על  מהותית  לא  השפעה  הביטחון  בתקציבי  לשינויים 
הטעם, שהמערכות שמייצרת החברה, הן מערכות המיועדות לשמירה ולתחזוקה תקינות של  

ת וציוד קיים, ובמיוחד לשמירה ולהוזלה של הוצאות עלות, מחזור חיים ותפעול של ציוד  מערכו
 קיים, לכן החברה מעריכה כי לקיצוץ תהייה השפעה נמוכה. 

לשוק התעופה האזרחי ולשוק האנרגיה, שוק פוטנציאלי    HUMS  -בנוסף, יש לציין כי למוצרי ה  
 שעולים בגודלם וקצב צמיחתם על השוק הצבאי.  

 שינויים בצרכי ובתקציבי הביטחון בישראל  24.1.2

  לבנון ,  להערכת החברה, בשל קיומו של האיום האסטרטגי מצד אירן, ההתרחשויות בסוריה 
ובשל המשך קיומם של איומים מצד  גורמי טרור פלסטינים )חמאס(  ובשאר מדינות האזור, 

 והחיזבאללה, לא צפויים בטווח הקרוב שינויים בצרכי הביטחון בארץ. 

פוליטיים      לחצים  בשל  יקוצצו  בארץ  הביטחון  תקציבי  לפיה  ריאלית  אפשרות  קיימת  מנגד, 
 והעברת תקציבים למשרדים אחרים. 



 

40 
 

RSL Electronics Ltd. 

 הביטחון השפעה מהותית על פעילותה.כאמור לעיל, להערכת החברה אין לשינויים בתקציבי  

לפיכך   24.1.3 לאירו,  וחלקן  האמריקאי  הדולר  של  החליפין  לשער  צמודות  החברה  הכנסות  מרבית 
השקל   מול  והאירו  הדולר  של  החליפין  בשערי  משינויים  כתוצאה  סיכון  לחברה  קיים 

 והאינפלציה בישראל. 

המאזנית ולהגן על היתרות החשופות מעת  מדיניות החברה הנה לבחון מעת לעת את החשיפה   
 לעת באמצעות ביצוע פעולות גידור ו/או לקיחת אשראי לזמן קצר במט"ח )בדולר ובאירו(. 

לאור היקף האשראי הבנקאי שנוטלת החברה מעת לעת קיים לחברה סיכון ריבית. גידול בשערי   24.1.4
 מימון של החברה. הריבית לצד גידול בהיקף האשראי עשוי להשפיע על גידול בהוצאות ה

 

 סיכונים ענפיים 

 

יחסית.     הגבוהים  הכניסה  מחסומי  בגלל  מתחרים  של  מהותית  כניסה  צופה  איננה  החברה  הנהלת 
 התחזקות של מתחרים קיימים עשויה לצמצם היקף פעילותה בשוק. 

 

 סיכונים ייחודיים לחברה 
 

ה  ,יכהר החברה מע לשוק  יותר  יכולתה לחדור באופן מסיבי  ביכולתה לחבור    HUMS  -כי  גם  תלויה 
לאחד או יותר מהיצרנים או משתמשים גדולים של מנועי מטוסים, לאחד או יותר מהיצרנים הגדולים  
של מסוקים או לחברות גדולות אחרות הפועלות בתחום ייצור האנרגיה. החברה מקיימת מגעים עם  

בל לוקחת בחשבון את העובדה שתהליכי ההחלטה בחברות גדולות צורכים לעיתים  יצרנים כאמור, א
לקונצרן   חשיבות החברה  או  באיכות  תלויים  מגורמים שאינם  לעיתים  מושפעות  וההחלטות  רב  זמן 

 הגדול.  
 

 
 

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות החברה בכללותה:
 

 
 

  גדולה בינונית  קטנה

 סיכוני מקרו   

 ירידה בתקציבי הביטחון בארץ  + 

 ירידה בתקציבי הביטחון בעולם  +  

 המשבר הפיננסי העולמי   –מצב כלכלי   + 

 שינויים בשער חליפין   + 

 סיכונים ענפיים    
 כניסת מתחרים חדשים לשוק   +

 התחזקות מתחרים קיימים   + 

 סיכונים מיוחדים לחברה    

חברה יצרנית גדולה בשוק התעופה הצבאי  הצורך בשיתוף פעולה עם   + 
 ו/או האזרחי 

 תלות בספק מהותי    +
 שערי ריבית להלוואות     +
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 2020יני התאגיד לשנת יו"ח הדירקטוריון על מצב ענד -' בחלק 
 

 כללי  .1

נסתיימה  ש על מצב ענייני החברה לשנה  להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון    מתכבד"(  החברהאלקטרוניקה בע"מ )"   . אר.אס.אל  ירקטוריון ד
  .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"לבהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות  "(הדוח תקופת)" 2020 ,לדצמבר 31יום ב

 . IFRS -הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על פי כללי הדיווח הבינלאומיים ה 

 
 תאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית  .2

לייצור  החברה עוסקת בפיתוח, תכנון, ייצור ושווק של מערכות לשוק התעופה האזרחי והצבאי ובשיווק מוצרים לתחום טורבינות רוח  
 חשמל. 

, הנמצאת בבעלותה המלאה  RSL ELECTRONICS U.S.A INC,  חברה הבתפועלת החברה גם באמצעות  פעילותה מול השוק האמריקאי  ב
  והפועלת בארה"ב.

באמצעות    פעילות נעשית  רוח  טורבינות  של  האזרחי  השוק  מול  בתהחברה   בשם  חברה 
Ltd.WindSL  2008בבעלות מלאה של החברה שהחלה לפעול בחודש ספטמבר )ווינדסל בע"מ(, חברה פרטית . 

 

 ענפי הפעילות המרכזיים של החברה 

 מערכות בקרה וניטור למנועי כלי טייס ולמערכות שרת במטוסים .א

טור  ( למטוסים ולמנועים. מערכות בקרה וניUtility Control & Monitoringהחברה מייצרת ומשווקת מערכות בקרה וניטור למערכות שרת )
אלה מבצעות בקרה וניטור בזמן אמת תוך מהלך הטיסה. המערכות האמורות משפרות את בטיחות הטיסה ומסייעות בהפחתת עלויות  

 התחזוקה והתפעול של המנועים והמטוסים.  

והמנועים   המטוסים  ביצועי  את  המשביחים  מוצרים  מספר  מייצרת  החברה  ולמנועים  למטוסים  שרת  מערכות  בקרת  מערכות  בתחום 
 הצבאיים, הנמכרים לחלק גדול מחילות האוויר המערביים באירופה, ארה"ב ובמזרח הרחוק.  

 מד מהירות לוע לתותחים )מדמ"ל(  .ב

 סטנדרטי בצה"ל ובצבא ארה"ב וממשיכים להימכר לצבא ארה"ב וללקוחות נוספים של החברה. מוצרים ממשפחה זו משמשים כציוד 

 ( "HUMS"מערכות דיאגנוסטיקה ופרוגנוסטיקה לניטור בריאות מכונות סובבות ) .ג

 למנועי תעופה, מסוקים וכלי טיס לא מאוישים.  HUMSהחברה פיתחה מערכות   - השוק הצבאי
 

רוח   טורבינות  של  אזרחי  לשיווק    -שוק  המלאה,  ובשליטתה  בהחזקתה  המצויה  בע"מ,  ווינדסל  הבת,  חבת  באמצעות  פועלת  החברה 
( של טורבינות רוח, לשם השגת חיסכון בעלויות התחזוקה של הטורבינות לצד גידול ביצירת  HUMSולהתקנת מערכות לניטור בריאות )

  אנרגיה )חשמל(.

 

 ית של החברה השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסק .3

חברה עוקבת באופן שוטף אחר השפעות ההתפשטות של נגיף הקורונה ובוחנת את ההשלכות האפשריות כאמור על פעילותה. לפרטים  ה
 לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים לדוח זה.  ב'1אור  בי ראהנוספים 
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    ניתוח התוצאות העסקיות .4

 :  2019 דצמברב 13לעומת יום   2020 דצמברב 13ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ליום הלן יובאו ההסברים בדבר  ל

 

 והתחייבויות  נכסים .א

 

  
 

בדצמבר   31ליום 
2020 

 ( ש"ח)באלפי 

 
 

 בדצמבר  31ליום 
 2019 

 ( ש"ח)באלפי 

 
 

  לשנה ביחס ישינו
 קודמת

 
 
 

 הסברים

  % -ב ש"ח  באלפי   

 ( 50%) ( 3,397)   6,730   3,333 מזומנים מזומנים ושווי 

כללה   קודמת  בשנה  עיתוי.   הפרשי 
ממכירת   חלקי  תקבול  גם  היתרה  
מוגבל   לפקדון  שהופקד  המבנה 

 . בשימוש

 פקדון בנקאי מוגבל בשימוש. 160%   4,002   2,501   6,503 בשימוש מוגבל פקדון

 ( 100%) ( 1,101) 1,101 - פקדון בנאמנות

בגין   המבנה  הקיטון  ממכירת  תמורה 
אשר הופקדה בחשבון נאמנות והועברה  
המצאת   לאחר  הדוח  בתקופת  לחברה 

 האישורים שנדרשו ע"י רוכש המבנה. 

ומיסים  לקוחות, חייבים ויתרות חובה

 לקבל 
9,880   7,846   2,034 26% 

עיקר הגידול נובע מחד מגידול ביתרות  
של  הלקוחות ש"ח    2.3  בסך  מליון 

בסמוך   בפעילות  מגידול  כתוצאה 
יתרת   על  דבר המשפיע  לתאריך החתך 

שקוזז  לגביה,    ה בחלק  ההלקוחות 
  בסך של   בחייבים ויתרות חובהטון  ימק
 . ש"חמליון  0.3

 ( 33%) ( 2,875) 8,705 5,830 מלאי 

ממימוש   נובע  במלאי  הקיטון  עיקר 
לטובת   כהצטיידות  שנרכשו  מלאים 

כהזמנות   של  בסך  בתקופה    - שסופקו 
במלאי    2.1 מקיטון  וכן  ש"ח  מליון 

כ   של  בסך  בביצוע  מיליון    0.7עבודות 
 ש"ח.

 (1) 294 293 רכוש קבוע, נטו 
שבוצעו   - מהשקעות  בעיקר  נובע  השינוי 

 . בתקופה בניכוי הפחת התקופתי

 ( 29%) ( 959) 3,272 2,313 בחכירות שימוש בגין זכות נכסי
נובע   נכסי  השינוי  של  תקופתי  מעדכון 

חשבונאות   תקן  יישום  לאור  חכירה 
 .16בינלאומי מספר 

 66% 125 189 314 מסים נדחים 

ההפסדים   בגין  נדחה  מס  נכס  עדכון 
והפרשי  הצבורים של החברה לצרכי מס  

הנראה  עיתוי   בעתיד  לניצולם  והצפי 
 . לעין
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בדצמבר   31ליום 
2020 

 ( ש"ח)באלפי 

 
 

 בדצמבר  31ליום 
 2019 

 ( ש"ח)באלפי 

 
 

  לשנה ביחס ישינו
 קודמת

 
 
 

 הסברים

אשראי בנקאי לזמן קצר וחלויות 

ושל הלוואות  חכירותשוטפות של 

 מתאגידים בנקאיים  

2,263 2,472 (209 ) 

 
 
 
(8% ) 

בנקאי   אשראי  יתרות  כוללת  היתרה 
וכן חלויות    1.5  - כשל  בסך   מליון ש"ח 

נכסי   בגין  התחייבויות  של  שוטפות 
בסך ש"ח.    0.7  -כ  של  חכירה  מליון 

בחלויות   מקיטון  בעיקר  נובע  השינוי 
נכסי   בגין  התחייבות  של  שוטפות 

 . חכירה

התחייבויות לספקים ונותני שירותים, 

 זכאים ויתרות זכות 
3,307 2,764 543 20% 

  מיתרות ספקים היתרה מורכבת בעיקר 
וכן מיתרות זכות    חמליון ש"   0.8  -כ  של

מליון ש"ח בגין    2.5  -סך של כבאחרות  
שכר   מוסדות  לעובדים,  התחייבויות 

הגידול   ממשלתיים.  של  סך  בומוסדות 
מגידול    0.5  -כ בעיקר  נובע  ש"ח  מליון 

 ביתרות הזכות האחרות.

 ( 27%) ( 594) 2,177 1,583 בגין חכירה לזמן ארוך  התחייבויות
של   תקופתי  מעדכון  נובע  הקיטון 
יישום   לאור  חכירה  בגין  התחייבויות 

 . 16תקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 (83) 107 24 בגין הטבות לעובדים, נטו התחייבויות
 
(78% ) 

של   אקטוארי  מעדכון  נובע  הגידול 
הטבות   בגין  לעובדים  התחייבויות 

 . בתקופה

 ( 22%) (47) 212 165 לזמן ארוך   אחרותהתחייבויות 
יקר הקיטון נובע מפרעון תקופתי של  ע

 . הלוואה לז"א

   ( 1,782) 22,906 21,124 הון עצמי

   ( ,6711) 21,647 19,976 הון חוזר

   ( 0.55) 5.13 4.58 יחס שוטף
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 :והפסד רווח נתוני .ב

 :2018- ו 2019, 2020 בדצמבר 13לתקופות שהסתיימו בימים   במאוחד החברה של  הכספיות התוצאותהלן ל

לשנה   
שהסתיימה  

   31ביום 
   2020בדצמבר 
 ( ש"ח)באלפי 

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום 
   2019בדצמבר 
 ( ש"ח)באלפי 

לשנה  
שהסתיימה  

   31ביום 
   2018בדצמבר 
 ( ש"ח)באלפי 

 
 שינוי ביחס לשנה  

 קודמת 
 

 הסברים

  % -ב ש"ח  באלפי    

 ( 6%) ( 1,339) 24,549 22,050 20,711 הכנסות  

מקיטון   נובע  הקיטון  עיקר 
מליון    1.3  -כשל  בהכנסות מדמ"ל  

הזמנה  ש"ח   אספקת  סיום  עקב 
בשנה   שהחלה  אסייאתי  ללקוח 

 HUMS  הכנסות  קיטון בקודמת,  
ש"ח    2.2  -כשל   כתוצאה  מליון 

מסיום שלב הפיתוח בפרוייקט מול  
גידול  לקוח אסייאתי    ע"י  שקוזזו 

השרת   מוצרי  בעיקר  במכירות 
האמריקאי   האויר  לחיל  בקרים 

 מליון ש"ח.    2.2 -בסך של כ

 ( 8%) ( 641) 8,852 8,000 7,359 גולמיסה"כ רווח 

נובע   הגולמי  ברווח  הקיטון 
בהכנסות הרווחיות  .   מהקיטון 

מתמהיל  ההגולמית   מושפעת 
דומה   בשיעור  הינה  ההכנסות 

 שנה קודמתרווחייות הגולמית בל

 ( 18%) ( 478) 509 2,645 2,167 הוצאות מחקר ופיתוח 

במו"פ של  מבצעת השקעות  החברה  
חדשים. הקיטון בהוצאות  מוצרים  

מהשלמת   בעיקר  נובע  הפיתוח 
מהיר   נ.מ.  לירי  מדמ"ל  פיתוח 
ביצוע   ומנגד  קודמת  בשנה  שהחל 
בקר  בהסבת  מו"פ  השקעות 

למטוס   עם    16Fהבלימה  לפעולה 
הסבת   וכן  חדש  מהירות  חיישן 

חדשה    HUMSמערכת  
במהלך   לדיאגנוסטיקה בזמן אמת 
הטיסה. כל הפיתוחים נועדו לשרת 

    .טנציאל ההזמנות הצפויאת פו

 29% 835 3,036 2,899 3,734 הוצאות שיווק ומכירה 

עיקר השינוי נובע מגידול בהפניית  
הנדסה   של  פנימיים  משאבים 
לצורך   בשיווק  לתמיכה  ופיתוח 
בהיקפים   למכרזים  הצעות  הגשת 
וכן   השרת  מוצרי  בתחום  גדולים 
חל   מנגד  בשיווק.  כ"א  מתוספת 

בנסיעות לחו"ל עקב  קיטון בעיקר  
 מגבלות תנועה אוירית בעולם.

 ( 10%) ( 318) 3,187 3,324 3,006 הוצאות הנהלה וכלליות 

חד   מעלויות  נובע  הקיטון  עיקר 
פעמיות שנזקפו בתקופה המקבילה  
המושכר   התאמת  לצורכי  אשתקד 

 וכן מצמצום עלויות. 

ווח ממכירת נכס מקרקעין  ר
 ( 98%) ( 11,293) - 11,565 272 והכנסות אחרות 

שנוצר   הון  רווח  קודמת  בשנה 
בניכוי   מקרקעין  מבנה  ממכירת 
ושקשורות   ששולמו  עלויות 

 . במישרין למכירה
  ( 112%) ( 11,973) 2,120 10,697 ( 1,276) תפעולי )הפסד( רווח 
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 ( 50%) ( 423) (50) 838 415 הוצאות מימון, נטו 

מקיטון   נובע  השינוי  עיקר 
עקב   מימון  פירעון  בהוצאות 

הלוואה לז"א וכן מקיטון בהוצאות  
 . הפרשי שער

 94% 2,542 967 ( 2,699) ( 157) הטבת מס )מסים על ההכנסה(

בסיס   על  הנדחה  המס  נכס  עדכון 
מס   לצרכי  הצבורים  ההפסדים 
בשנה   בעתיד.   לניצולם  והצפי 
קודמת הוצאות המס כוללות ניצול  
נכס מס נדחה לאור קיזוז הפסדים  

ממכירת  צבורים   שנוצר  מהשבח 
    .נכס מקרקעין

  ( 126%) ( 9,008) 3,137 7,160 ( 1,848) לשנה נקי  )הפסד( רווח 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

מדמ"ל

מערכות 

בקרה 

וניטור

HUMS
אחר לא 

מיוחס
מדמ"לסה"כ

מערכות 

בקרה 

וניטור

HUMS
אחר לא 

מיוחס
סה"כ

20,7114,18814,3993,4095422,050            -2,80316,7331,175מכירות

14%81%6%0%100%19%65%15%0%100%שעור מכירות

14,050            -13,3521,5978,3834,070            -1,56310,3611,428עלות ישירה

56%62%122%0%64%38%58%119%0%64%שעור עלות ממכירות

548,000(661)7,3592,5916,016            -(253)1,2406,372רווח )הפסד( גלמי

19%100%36%-22%0%36%62%42%-44%38%רווח גלמי-%

2,645            -            -            -5017199472,1672,645פיתוח

156            -156            -            -6868           -           -סוכנים

2,743            -7721,5861,3083,6665211,0911,131שווק

3,324            -3821,6399853,0064161,8001,108הנהלה

11,56511,565            -            -            -272272           -           -           -הכנסות אחרות

(2,697)-1,6563,9443,307-8,6353,5822,8912,395סה"כ  עלויות

11,61910,697(3,056)3,125(991)(1,276)272(3,561)2,429(416)רווח )הפסד( תפעולי

1,15812,0751,83713,39628,4668289,9814,81315,01630,638סה"כ הנכסים המיוחסים למגזר

7,5887,732            -144            -1317,2117,342סה"כ ההתחייבויות המיוחסות למגזר

1-12/20201-12/2019
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 נזילות  .ג

 אלפי ש"ח.    3,333 -לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ  2020בדצמבר  31 יוםל

שהסתיימה   לשנה 
בדצמבר   31ביום 

2020   
 ( ש"ח)באלפי 

שהסתיימה   לשנה
בדצמבר   31ביום 

2019   
 ( ש"ח)באלפי 

שהסתיימה   לשנה
בדצמבר   31ביום 

2018   
 ( ש"ח)באלפי 
 

 הסברים

תזרימי מזומנים נטו שנבעו  
  682 1,453 328 שוטפת מפעילות  

תזרימי מזומנים נטו שנבעו  
מפעילות )ששימשו לפעילות( 

 השקעה 
(2,966 ) 7,309 (255 )  

שנבעו  תזרימי מזומנים נטו 
  485 ( 4,145) ( 837) מימון  ( ששימשו לפעילותמפעילות )

 

 
 

 הוראות גילוי בהיבטים של ממשל ותאגיד   .5

 מומחיות חשבונאית ופיננסיתרטים בדבר דירקטורים בעלי פ .א

  לחוק (  12)א()92  סעיף  לפי  ופיננסית  חשבונאית   מומחיות   בעלי  דירקטוריםלחברה של    הראוי  המזערי   המספר  דירקטוריון החברה קבע כי
טלות עליו  וכן לדעת הדירקטוריון המספר המזערי האמור מאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המ ש, שניים הינו 1999-, התשנ"טהחברות

במהלך    בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות של החברה בכל הנוגע לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם.
לפירוט  .  תקופת הדוח לא שינה הדירקטוריון את קביעתו בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

שהם דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית תוך ציון העובדות ביחס לכל אחד מהם שמכוחן יש לראותו  שמות הדירקטורים  
 . תאגידהפרטים נוספים של  -חלק ד' ב 26ראו תקנה  , כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

מדמ"ל

מערכות 

בקרה 

וניטור

HUMS
אחר לא 

מיוחס
סה"כ

2,5539,98111,60441124,549מכירות

10%41%47%2%100%שעור מכירות

15,697            -5424,47010,685עלות ישירה

21%45%92%0%64%שעור עלות ממכירות

2,0115,5119194118,852רווח )הפסד( גלמי

79%55%8%100%36%רווח גלמי-%

509509            -           -פיתוח

116116            -           -סוכנים

5361,0701,3142,920שווק

4031,7341,0503,187הנהלה

            -            -            -           -הכנסות אחרות

6,732            -9402,8042,988סה"כ  עלויות

4112,120(2,069)1,0712,707רווח )הפסד( תפעולי

4,2425,15810,5075,28525,192סה"כ הנכסים המיוחסים למגזר

1648,9859,149סה"כ ההתחייבויות המיוחסות למגזר

1-12/2018
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 בלתי תלויים בתאגיד פרטים בדבר דירקטורים  .ב

כי   קבע  החברה  דירקטוריון  אך  תלויים,  הבלתי  הדירקטורים  שיעור  בדבר  הוראה  כולל  אינו  החברה  חברי  תקנון  מבין  שליש  לפחות 
בתקופת הדוח )ולמועד פרסום הדוח( מכהנים בחברה שני דירקטורים חיצוניים ודירקטורית    הדירקטוריון, יהיו דירקטורים בלתי תלויים.

תוך ציון העובדות ביחס לכל אחד מהם שמכוחן יש לראותו  בלתי תלויים  מות הדירקטורים שהם דירקטורים  לפירוט ש  .אחת  בלתי תלויה
 . פרטים נוספים של תאגיד -חלק ד' ב 26ראו תקנה לתי תלוי כדירקטור ב 

 
 

 מבקר פנימי  .ג

להט הנו רואה חשבון בהשכלתו ומשמש  "(. רו"ח  רו"ח להט" או "המבקר הפנימיהמבקר הפנימי של החברה הנו רו"ח אילן להט )להלן: " 
 . 2002כמבקר הפנים של החברה מאז שנת 

כמרצה   משמש  כן  וכמו  פיננסי,  ניהול  ושירותי  פנים  לביקורת  משרד  בעל  הוא  רבות,  שנים  הפנים  ביקורת  בתחום  עוסק  להט  רו"ח 
 לחשבונאות פיננסית וניהולית באוניברסיטת חיפה. 

  - ט  "התשנ  )ב( לחוק החברות146ובהוראת סעיף    1992  -ב  "התשנ  הפנימית  הביקורת  )א( לחוק3  סעיפים  בהוראות  הפנימי עומד  המבקר
1999.   

 של החברה.  ערך בניירות להט  ח"רו של החזקות על  ידוע  לא  לחברה הדוח למועד  נכון

 חיצוניים.   פנים ביקורת שירותי לחברה מעניק  אלא  החברה, של עובד  הפנימי אינו המבקר

 .שנה באותה השנתקבל הביקורת  ועדתהמלצת קבלת לאחר ו  2002בשנת  הדירקטוריון ידי  על  הפנימי המבקר  לתפקיד מונה להט ח"רו

 המבקר הפנימי מבצע את עבודתו על סמך תוכנית ביקורת שנתית המתוכננת ומאושרת ע"י דירקטוריון החברה.  

  , ל החברה ובתיאום עם מנכ"  ועדת הביקורתנושאים מרכזיים בשנה והיא נקבעת על פי הנחיות    2  -  1תוכנית הביקורת השנתית מקיפה בד"כ  
 שהנו הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בחברה.  

פי  - המבקר הפנימי הינו פונקציה של תכנית העבודה השנתית שאושרה בוועדת הביקורת. לכל דוח מוקצבת מסגרת שעות על  העסקתהיקף  
שנקבעו בתוכנית    אופן התגמול של המבקר הפנימי והיקפו נגזר משעות הביקורת  הערכת המבקר, המאושרת אף היא בועדת הביקורת.

ידי ועדת הביקורת של החברה, וזאת, בין היתר, בהתאם לצרכים של החברה ולהמלצות המבקר הפנימי.  -הביקורת השנתית ושאושרו על
 שעות.  50 על 2020סך היקף שעות הביקורת הפנימית עמד בשנת 

מקובלים  תקנים  פי  על  הביקורת  את  ערך  הוא  הפנימי,  המבקר  של  להודעתו  בהתאם לחוק4לסעיף    בהתאם  מקצועיים    הביקורת   )ב( 
מקצועיים    בתקנים   לעמידתו  באשר  הדירקטוריון  חברי  של   דעתם  את  הניחה  הפנימי  של המבקר   זו   הודעה .  1992  – ב  "התשנ  הפנימית, 
 .מקובלים

  ו הפנימית. במהלך תקופת הדוח הוגש המבקר הפנימי פועל בעריכת הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים בהתאם לחוק הביקורת  
ש  ותדוח  שני ביקורת  וועדת  בממצאי  19.1.2021  -ו   31.12.2020  בימיםלחברי  הנהלת    הביקורת  דוחות  דנו  של  טיפול  להמשך  שהועברו 

 החברה. 

 

 הכספיים. מתבקשים ע"י המבקר הפנימי נמסרים לו וכן ניתנת לו גישה חופשית למערכות המידע והנתונים  הכל המסמכים 

 ועדת הביקורת. ו כל דו"ח ביקורת מועבר למנכ"ל החברה ונמסר לחברי הדירקטוריון לידיעה ולדיון בישיבת הדירקטוריון וב

חברי הדירקטוריון הניחו דעתם כי המבקר הפנימי עומד בכל הדרישות שנקבעו באמצעות הצגת שאלות וברורים שערכו בישיבות ועדת  
הצגת כל אחד מדוחות הביקורת. כמו כן, לדעת הדירקטוריון, היקף אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של  הביקורת וספציפית בעת  

המבקר הפנימי, בדרך כלל, הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד. דירקטוריון החברה  
 י כדי להשפיע על שיקול הדעת המקצועי של המבקר. סבור כי אין בתנאי התגמול של המבקר הפנימ

 

  גילוי בדבר שכר רואה חשבון מבקר .ד

אלפי ש"ח )מזה   175 -כהסתכם שכר רואי החשבון בסך כולל של  2020בשנת  .חלפון עמיתחשבון המבקר הינו משרד רואי החשבון  רואהה
אלף ש"ח(. שכר זה ניתן בגין    67-בארה"ב כ  חברה הבת)מזה ל  2019אלפי ש"ח בשנת    147אלף ש"ח( לעומת    65  -בארה"ב כ  חברה הבתל

שרותי ביקורת, שירותים הקשורים בביקורת, שרותי יעוץ מס שניתנו לחברה, לחברות הבת בארץ ובארה"ב. סה"כ השעות שהושקעו ע"י  
החברה    חלק  מזה)  2019שעות בשנת    900שעות( לעומת    200  -בארה"ב כ   החברה הבת  חלק  מזהשעות ) 1,040  - עמדו על כ   2020רו"ח בשנת  

 שעות(.  200-בארה"ב כ הבת

משרד רואי החשבון המבקר של החברה עד    מינוי  , אושר2020  ,נובמברב  10שנערכה ביום    , במסגרת האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת
ולהיקף   לאופי  בהתאם  שכרו  את  לקבוע  הביקורת,  ועדת  להמלצת  בהתאם  החברה,  דירקטוריון  והסמכת  הבאה  השנתית  לאסיפה 

   הניתנים על ידו. השירותים
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 מדיניות החברה בעניין מתן תרומות .ה

אלפי    3 -כהסתכמו לסך של    2020החברה נוהגת לתרום מעת לעת סכומים לא מהותיים למוסדות רפואיים ורווחה. תרומות החברה בשנת 
 .ש"ח

 פנימית  אכיפה תכנית .ו

תוכנית האכיפה    יישום כממונה מטעם החברה על    מונה "ל הכספים של החברה  סמנכ,  שקד  יוסי "ח  ורותוכנית אכיפה פנימית,    לחברה
 הפנימית. 

 הוראות ממשל תאגידי מומלצות .ז

לתוספת  ו   לחוק החברות  א(2)19סעיף  לאימץ דירקטוריון החברה חלק מהוראות הממשל התאגידי המומלצות, בהתאם    20.12.2012ביום  
 ואחרות כדלקמן: האמורלחוק  הראשונה

 .תלוייםלפחות שליש מבין חברי הדירקטוריון, יהיו דירקטורים בלתי  .א
 ופיננסית, כאשר לפחות אחד מהם הנו דירקטור חיצוני.   חשבונאית  ( חברי דירקטוריון יהיו בעלי מומחיות2לפחות שני )  .ב
של המועמד, בהתאם   .ג ובניסיון  בידע  ההתחשבות  על  נוסף  של המועמד,  במינו  יגוון הרכב הדירקטוריון בהתחשב  דירקטור,  במינוי 

 לצרכיה של החברה. 
 לא יכהנו כדירקטורים מי שכפופים למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין.    .ד
החברה תדאג לעריכת תוכניות הכשרה לדירקטורים חדשים, בתחום עסקי החברה ובתחום הדין החל על החברה והדירקטורים, וכן   .ה

רים; תוכניות הכשרה יותאמו, בין  תדאג לעריכת תוכניות המשך לדירקטורים מכהנים, במטרה לעדכן את ידיעותיהם בתחומים האמו
 עדות דירקטוריון בהן מכהן הדירקטור.   וסיון בכהונה כדירקטור או נושא משרה בחברות ציבוריות, ויהשאר, להכשרה וידע קודם, נ

יושב ראש הדירקטוריון או כל אדם אחר שמינה הדירקטוריון יפעל להטמעת הוראות הממשל התאגידי החלות על החברה ולעדכון   .ו
 הדירקטורים בנושאים הקשורים בממשל תאגידי.  

עדת הביקורת של החברה תמצא קיומם של ליקויים מהותיים בניהול העסקי של החברה, בבדיקה שתערוך מדי שנה, תמליץ  ו ככל שו .ז
בלא נוכחותם,    עדת הביקורת לדירקטוריון לקיים דיון לעניין ניהול עסקי החברה על ידי המנהל הכללי ונושאי המשרה הכפופים לו,וו

 לאחר שניתנה להם הזדמנות להביע את עמדתם. 
ועדת הביקורת תדון ותקבע מדי שנה מדיניות ונהלים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי החברה בקשר לליקויים בניהול עסקיה   .ח

 ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור. 
להעברת המלצות הועדה לבחינת הדו"חות הכספיים לחברי הדירקטוריון, לקראת ישיבת  שעות, כזמן סביר    72הדירקטוריון קובע בזה   .ט

בפועל החברה אימצה את ההקלות בקשר להיותה תאגיד    לאישור.  םיישנת  חציהדירקטוריון בה יעמדו הדו"חות התקופתיים או ה
 קטן ולפיכך לא מתקיימת ועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

ו/או הועדה   וועדת  .י לחברה    הביקורת  בין רואה החשבון המבקר  של אי תלות  קיומה  לבחינת הדוחות הכספיים תבחן, אחת לשנה, 
 המבקר, ביחס לביקורת הדו"חות הכספיים של החברה.  החשבון רואה עבודת והעדרה של כל מגבלה על

 
 אומדנים חשבונאים קריטיים .6

 . זה לדוח המצורפים  2020לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת  3 באוראנא ראה  קריטיים  חשבונאים אומדנים בדבר פרטיםל

  
 אירועים מהותיים בתקופת הדוח .7

אלפי דולר לייצור מערכות בקרה    414הזמנה, מחיל האוויר האמריקאי, בסך כולל של    ת החברה על קבל  דיווחה  2020במרץ    22  יוםב .א
האספקות תבוצענה עד לסוף הרבעון   .חברהלמנועי מטוס האימון הסילוני של חיל האויר האמריקאי, שיוצרו וסופקו בעבר על ידי ה

 (. 2020-01-024094 אסמכתא)מס'  22.3.2020  מיום  החברה של  מיידי  דיווח ראו, נוספים לפרטים .2020השלישי בשנת 
דיווחה החברה כי היא קיבלה הזמנה מלקוח מקומי לייצור ואספקת מערכות בקרת טמפרטורת מנוע סילון בסך    2020באפריל    1ביום   .ב

עניין  ל   .2020האספקות תבוצענה במהלך המחצית השניה של שנת   אלפי דולר, שפותחו וסופקו בעבר על ידי החברה.  440  -כולל של כ
 (. 2020-01-030079)מס' אסמכתא  1.4.2020זה ראו דיווח מיידי של החברה מיום  

מערכות  אספקת  ל  אסייאתיהזמנה מלקוח מזרח  קיבלה  דיווחה החברה כי החברה הבת של החברה בארה"ב    2020באוגוסט    13ביום   .ג
  צפויות   האספקותברה למגוון חילות אויר בעולם.  ידי הח- וסופקו בעבר עלפותחו  , אשר  מיליון דולר  0.7  -כ  בקרה למטוסים בסך של

לעניין זה ראו דיווח מיידי  , והציוד מושא האספקות כאמור מיועד לחיל האוויר במדינה מזרח אסייאתית. 2020 שנת במהלך להתבצע
 (. 2020-01-088224)מס' אסמכתא  13.8.2020של החברה מיום  

מליון דולר,    3ה על חוזה מסגרת לשירות מול חיל האויר האמריקאי, בסך כולל של  דיווחה החברה כי היא חתמ  2020באוגוסט    13  ביום .ד
שנים, לבדיקה, תיקון ושדרוג של מערכות בקרה שפותחו, יוצרו וסופקו בעבר על ידי החברה עבור מנועי    5שיפרסו על פני תקופה של  

  0.6יל האויר האמריקאי להיקף השירות הינו בממוצע כ  מטוס האימון הסילוני של חיל האויר האמריקאי. בהתאם לחוזה הנ"ל, צפי ח
מליון דולר בשנה. קצב המימוש בפועל כפוף לקבלת המערכות לצורך בדיקה, תיקון ושדרוג. לעניין זה ראו דיווח מיידי של החברה  

 (. 2020-01-088425)מס' אסמכתא  13.8.2020מיום 

כי חברת הבת בארה"ב קיבלה הזמנה מחיל האויר האמריקאי לאספקת מערכות בקרה  דיווחה החברה    2020בספטמבר    15ביום   .ה
 . (2020-01-101355)מס' אסמכתא  16.9.2020  לעניין זה ראו דיווח מיידי של החברה מיום  מיליון דולר. 0.7 בסך של F-16 למטוסי 
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מזרח אסייאתי לאספקת בקרי בלימה לצי  חברת הבת בארה"ב קיבלה הזמנה מלקוח  כי  דיווחה החברה    2020בספטמבר    16ביום   .ו
. לעניין זה ראו דיווח מיידי  2021יסופק במהלך החציון הראשון של שנת  כאמור  מיליון דולר. הציוד שהוזמן    2.4  - בסך של כ F16 מטוסי

 ( 2020-01-101895)מס' אסמכתא  16.9.2020של החברה מיום  
רה"ב קיבלה הזמנה מחיל האויר האמריקאי לייצור ואספקה של ציוד  כי חברת הבת באדיווחה החברה    2020בספטמבר    24ביום   .ז

ועד לסוף הרבעון הראשון    2020האספקות צפויות להתבצע במהלך שנת  וכי    אלפי דולר  650  - בהיקף של כ F-16  תמיכה קרקעי למטוסי
 .(2020-01-104655)מס' אסמכתא   24.9.2020 לעניין זה ראו דיווח מיידי של החברה מיום. 2021 של שנת

כי    דיווחה  2020באוקטובר    25  ביום .ח אודות  מ  הודעה  קיבלההחברה  של מטוסי קרב,  מוביל  יצרן אמריקאי  לוקהיד מרטין,  חברת 
למטוסי   בלימה  בקרי  של  ואספקה  פיתוח  ייצור,  לתכנון,  במכרז  כזוכה  הבלימה    F-16בחירתה  לבקרי  תחזוקה  שירותי  למתן  וכן 

  25.10.2020. לעניין זה ראו דיווח מיידי של החברה מיום  ייצור רב שנתית של לוקהיד מרטין למטוסים אלו  על פי תוכנית,  האמורים
 (. 2020-01-115662)מס' אסמכתא 

לעניין זה ראו דיווח מיידי  דיווחה החברה על סיום כהונתה של גב' איריס אבן טוב כדירקטורית בלתי תלויה.    2020נובמבר  ב   10ביום   .ט
 (. 2020-01-121254)מס' אסמכתא  10.11.2020ם  של החברה מיו

אישרה את מדיניות התגמול של החברה, תנאי כהונתם של    האסיפה הכללית של החברהדיווחה החברה כי    2020,  בנובמבר  10  ביום .י
סומך לכהונת דירקטורית  -החיצוני מר אילן קליגר, מינוי גב' ענת פילצר  ה של הדירקטורנ ארכת תוקף הכהוה  זאב דגני וגב' מאשה דגני,

מבקר של החברה. לפרטים  החשבון  ה וחידוש כהונת רואה    , בלתי תלויה בחברה, חידוש כהונתו של יאיר רמתי, יו"ר דירקטוריון החברה
    (. 2020-01-121260)מס' אסמכתא  10.11.2020ראו דיווח החברה מיום 

נכרת הסכם מסגרת בין החברה לבין לוקהיד  ( כי  25.10.2020דיווחה החברה )בהמשך לדיווח החברה מיום    2020צמבר  דב  20ביום   .יא
ללוקהיד מרטין זכות לרכוש כמות מסוימת של המוצרים והשירותים, במחיר מוסכם,  , לפיו  מרטין לאספקת המוצרים והשירותים

)מס' אסמכתא    20.12.2020לעניין זה ראו דיווח מיידי של החברה מיום  .  רדולון  ימיל   5.7  -פני מספר שנים, בהיקף כולל של עד כ-ועל
2020-01-137421) . 

אלפי דולר מלקוח של החברה במדינה אסייאתית, לאספקת    350  -החברה כי קיבלה הזמנה בסך של כ  דיווחה  2020בדצמבר    28  ביום .יב
לעניין זה ראו דיווח מיידי של החברה מיום   .2021במהלך החציון הראשון של שנת    נהבוצע תמדי מהירות לוע לתותחים. האספקות  

   (.2020-01-133342)מס' אסמכתא   28.12.2020
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 החשבון המבקרים דוח רואי 
 אלקטרוניקה בע"מ  .לבעלי המניות של אר.אס.אל

 
אר.אס.אל של  המצורפים  הכספי  המצב  על  המאוחדים  הדוחות  את  )להלן  .ביקרנו  בע"מ   - אלקטרוניקה 

לי או    2019  -ו  2020בדצמבר   31  מיםהחברה(  הרווח  על  המאוחדים  הדוחות  ד( )ההפסרווח  ה  ,הפסדהואת 
לה המזומנים  ותזרימי  בהון  השינויים  אחת  כולל,  שבהןמשלוש  כל  שהאחרונה  ביום    השנים   31הסתיימה 

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות 2020בדצמבר  
 דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.  

 
 5%  -וכ  8%-אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כ  הבת שאוחד  השל חבר  לא ביקרנו את הדוחות הכספיים

 -הכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כו  בהתאמה  ,2019  -ו  2020בדצמבר    31ם  מימכלל הנכסים המאוחדים לי
 ביום   השנים שהאחרונה שבהן הסתיימהשלוש  לכל אחת ממכלל ההכנסות המאוחדות    34%  -וכ  42%  -, כ35%

בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם    החבר   ההדוחות הכספיים של אות  בהתאמה.,  2020  בדצמבר  31
בגין אותן חבר שנכללו  לסכומים  ככל שהיא מתייחסת  דעתנו,  וחוות  לנו  רואי ה הומצאו  דוחות  על  , מבוססת 

 החשבון האחרים. 
 

שנ תקנים  לרבות  בישראל,  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  חשבון ערכנו  רואי  בתקנות  קבעו 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  -. על 1973  -)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג 

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה  
שבדוחות  ובמידע  בסכומים  התומכות  ראיות  של  כללי    מידגמית  של  בחינה  גם  כוללת  ביקורת  הכספיים. 

החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת 
 יםמספקאי החשבון האחרים  ודוחות רונאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו  

   בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

ביקורתנו  לדעתנו, על  האחרים  בהתבסס  החשבון  רואי  של  הדוחות  הכספיים  ועל  הדוחות  הנ"ל  המאוחדים  , 
  מים ליוהחברות המאוחדות שלה  משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה 

  משלוש כל אחת  ל  ן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה ן ואת תוצאות פעולותיה  2019  -ו   2020בדצמבר    31
ביום    רונה שבהןחהשנים שהא )2020בדצמבר    31הסתיימה  בינלאומיים  כספי  דיווח  לתקני  ( IFRS, בהתאם 

 . 2010 -והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ 
 על המצב הכספי   מאוחדים דוחות  

 
 

 

  בדצמבר 31ליום     
    2020  2019   
  אלפי ש"ח   באור  
         

         נכסים שוטפים
         

   6,730  3,333  4  מזומנים ושווי מזומנים 
   2,501  6,503  ד'13  פקדונות מוגבלים בשימוש 

   1,101  -  יד' 15  נאמנותב פקדון
   6,917  9,240  א'15  , נטולקוחות

   608  183    מיסים לקבל
   321  457  ב'15  אחרים חייבים ויתרות חובה

   8,705  5,830  5  מלאי 
 
      

 
 

 
    25,546  26,883   
 
      

 
  

         
 
      

 
  

         שוטפים בלתינכסים 
 
      

 
  

   294  293  7  , נטורכוש קבוע
   3,272  2,313  8  נכסי זכות שימוש בגין חכירות

   189  314  ה' 12  מסים נדחים 
         
    2,920  3,755   
         
         
    28,466  30,638   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ 
 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 
 
  בדצמבר 31ליום     
    2020  2019   
  אלפי ש"ח   באור  

         התחייבויות שוטפות
         

אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים 
 1,537  1,536  ג'15  בנקאיים

 
 

   935  727  ו' 15  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 
   775  797  ד'15  ספקים ונותני שירותים 

   1,989  ,0152  ה' 15  זכאים ויתרות זכות 
         

    5705,  5,236   
         
         

         התחייבויות לא שוטפות 
         

   68  34  ו' 15  הלוואות מתאגידים בנקאיים, נטו
   144  131  10  התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים

   107  24  9  התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו
   2,177  1,583  ו' 15  חכירה לזמן ארוךהתחייבויות בגין 

         
    7721,  2,496   
         
         

       13  ערבויות ושיעבודים  ,התקשרויות, התחייבויות תלויות
         

       14  המיוחס לבעלי מניות החברה הון 
         

   19,008  19,008    הון מניות  
   42,005  42,005    פרמיה על מניות

   ( 5,795)  ( 5,795)    מניות אוצר
   ( 32,932)  ( 659,34)    יתרת הפסד 

   620  565    קרנות הון אחרות
         

   22,906  124,21    סה"כ הון  
         
         
    466,28  30,638   
 
 
 
 
 
 
 
 

 יוסי שקד  זאב דגני  יאיר רמתי
 כספים סמנכ"ל   מנכ"ל  ון י דירקטוריו"ר ה

     
     

   2021, במרץ 24  תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
     
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ 
 הפסד  או  רווח  מאוחדים על  דוחות  

 

 
    

 
 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
      2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   באור    
           

 24,549  22,050  20,711  ז' 15    הכנסות ממכירות 
           

 15,697  14,050  ,35213  ח'15    עלות המכירות
           

 8,852  8,000  ,3597      רווח גולמי
           

 509  ,6452  2,167  ט'15    הוצאות מחקר ופיתוח
 3,036  2,899  3,734  י' 15    הוצאות מכירה ושיווק 

 3,187  3,324  006,3  יא'15    הוצאות הנהלה וכלליות
           

      9078,  8688,  6,732 
           

והכנסות רווח ממכירת נכס מקרקעין  
 אחרות 

 
 -  11,565  272  ' די51  

           
 2,120  697,10  ( ,2761)      י תפעול)הפסד( רווח 

           
 452  3  49  ' בי15    מימון הכנסות

 402  841  464  ' בי15    הוצאות מימון 
           

  2,170  9,859  ( ,6911)    הטבת מס (מסים על ההכנסה)לפני )הפסד( רווח  
           

 967  ( 2,699)  ( 157)  ו' 12      (מסים על ההכנסה)הטבת מס 
           

 3,137  7,160  ( 848,1)      לשנה  נקי)הפסד( רווח 

           
           
           
           

           נקי למניה )בש"ח( )הפסד(  רווח  
           

 0.31  0.71  ( 0.18)  ' יג51    בסיסי    נקי )הפסד(  רווח  
           

           
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . המאוחדים באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםה
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ 
    הרווח הכולל דוחות מאוחדים על  

 
 

 
 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום 
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 3,137  7,160  ( 1,848)  נקי )הפסד( רווח 
       

       רווח )הפסד( כולל אחר:
       

       סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד: 
 ( 183)  ( 223)  121  קטוארי בגין תוכניות הטבה מוגדרות, נטו רווח )הפסד( א 

       
       

ם  סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיי
 תנאים ספציפיים:

 
     

 107  ( 74)  ( 55)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
       

 ( 76)  ( 297)  66  כולל אחר (הפסדרווח )סה"כ 
       

 3,061  6,863  ( 1,782)  כולל)הפסד( רווח  סה"כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מאוחדים. ה לתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק ב
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ 

   השינויים בהון על    מאוחדים   דוחות 

   

  
 הון 

  מניות 
פרמיה על  

  מניות 
מניות  
  אוצר 

יתרת  
  הפסד 

 קרן 
 בגין 

 תשלום 
 מבוסס 
  מניות 

 התאמות 
 הנובעות 
 מתרגום 
 דוחות 
של    כספיים 

פעילות  
  חוץ 

בגין  קרן  
  עסקאות 

בעל    עם 
  טה שלי 

 
 

 סך הכל 
 הון 

 אלפי ש"ח   
                 

 ,  בינואר   1יתרה ליום  
   2018  19,008  42,005   (5,795 )   (42,823 )  547   (501 )  541  12,982 

                 
 3,137  -  -  -  3,137  -  -  -  רווח נקי 

 התאמות הנובעות  
 מתרגום דוחות כספיים  
 107  -  107  -  -  -  -  -  של פעילות חוץ   

 אקטוארי בגין  הפסד
 ( 183)  -  -  -  ( 183)  -  -  -  תוכניות להטבה מוגדרת 

                 
 ( 76)  -  107  -  ( 183)  -  -  -  אחר  כולל)הפסד( רווח 
 3,061  -  107  -  2,954  -  -  -  כולל רווחסה"כ 

                 
 בר,  בדצמ   31יתרה ליום  

   2018  19,008  42,005   (5,795 )   (39,869 )  547   (394 )  541  16,043 
                 

 7,160  -  -  -  7,160  -  -  -  רווח נקי  
 התאמות הנובעות  

מתרגום דוחות כספיים   
 ( 74)  -  ( 74)  -  -  -   -  -  של פעילות חוץ 

 אקטוארי בגין  הפסד
 ( 223)  -  -  -  ( 223)  -  -  -  דרת תוכניות להטבה מוג  

                 
 ( 297)  -  ( 74)  -  ( 223)  -  -  -  כולל אחר  הפסד
 6,863  -  ( 74)  -  6,937  -  -  -  כולל)הפסד( רווח סה"כ 

                 
 בדצמבר,    31יתרה ליום  

  2019  19,008  42,005   (5,795 )   (32,932 )  547   (468 )  541  22,906 
                 

 ( 1,848)  -  -  -  ( 1,848)  -  -  -  נקי  הפסד 
 התאמות הנובעות  

 מתרגום דוחות כספיים  
 ( 55)  -  ( 55)  -  -  -   -  -  של פעילות חוץ   

 קטוארי בגין  רווח א
 121  -  -  -  121  -  -  -  תוכניות להטבה מוגדרת 

                 
 66  -  ( 55)  -  121  -  -  -  כולל אחר ח )הפסד( רוו

 ( 1,782)  -  ( 55)  -  ( 1,727)  -  -  -  כולל הפסד סה"כ 
 בדצמבר,    31יתרה ליום  

   2020  19,008  42,005   (5,795 )   (34,659 )  547   (523 )  541  21,124 
 

 
 

 דים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוח
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ 
 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

 
 

 
 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום 
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   

       פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 

 
  

 
  

 
 3,137  7,160  ( 1,848)    נקי)הפסד(  רווח

       
       ומנים מפעילות שוטפת:התאמות הדרושות להצגת תזרימי מז

       
       הפסד:או  התאמות לסעיפי רווח 

 
  

 
 

 
 

 142  906  1,126  פחת והפחתות 
 125  6  ( 12)  מימון, נטו  )הכנסות( הוצאות

 -  ( 11,565)  -  רווח ממכירת נכס מקרקעין 
 88  110  38  בשל הטבות לעובדים, נטו  )בהתחייבויות( שינוי בנכסים 

 ( 967)  2,699  157  )הטבת מס(  מסים על ההכנסה
       

  3091,  (7,844 )  (612 ) 
       : תפעוליים שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות

       
 ( 1,497)  3,057  ( 2,323)  בלקוחות  (עלייהירידה )
 55  ( 136)  ( 263)  בחייבים ויתרות חובה ומסים לקבל )עלייה( ירידה 
 202  1,206  2,861  במלאיירידה 

 355  ( 1,048)  22  ספקים ונותני שירותיםב עלייה )ירידה(
 10  ( 20)  ( 13)  שינוי בהתחייבויות בגין מענקים ממשלתיים

 ( 754)  ( 435)  521  בזכאים ויתרות זכות   (ירידהעלייה ) 

 
 

     
  805  2,624  (1,629 ) 

       עבור: מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה  
       

 ( 176)  ( 218)  ( 78)  ריבית ששולמה
 -  -  552  מסים שהתקבלו 

 ( 38)  ( 269)  ( 412)  מסים ששולמו 
       

  62  (487 )  (214 ) 
       

 682  1,453  328  שוטפת מזומנים נטו שנבעו מפעילות
       

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 מהדוחות הכספיים המאוחדים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 

 
 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום 
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

       השקעה פעילות  לתזרימי מזומנים 

 
  

    
 -  11,008  1,101  תמורה ממכירת נכס מקרקעין 

 -  ( 2,501)  ( 4,002)  בשימוש  יםמוגבל נותבפקדו שינוי
 -  ( 1,074)  -  ן מיסים ששולמו במכירת נכס מקרקעי

 ( 255)  ( 124)  ( 65)  רכישת רכוש קבוע 
       

 ( 255)  7,309  ( 2,966)  השקעה  (ששימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
       

       פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 
       

 170  -  -  קבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי 
 -  ( 1,014)  ( 802)  פרעון התחייבויות בגין חכירה

 1,100  401  ( 1)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאייםב שינוי
 ( 785)  ( 3,532)  ( 34)  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

       
 485  ( 4,145)  ( 837)  מימון  (ששימשו לפעילותות )שנבעו מפעילמזומנים נטו 

       
 45  160  78  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

       
 957  4,777  ( 3,397)  שנהלשינוי במזומנים ושווי מזומנים 

       
 996  1,953  6,730  שנהמזומנים לתחילת יתרת מזומנים ושווי 

 
 

     
 1,953  6,730   3,333  שנהמזומנים ושווי מזומנים לסוף תרת י

       
       

       פעולות מהותיות שלא במזומן
 -  1,101  -  )פקדון בנאמנות( מכירת נכס מקרקעין

 -  4,126  101  נכסי זכות שימוש בגין חכירות הכרה ב

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רד מהדוחות הכספיים המאוחדים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפ



 אל. אלקטרוניקה בע"מאר. אס.  

 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים
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   כללי   -  1אור  ב
 

)להלן   . א בע"מ  אלקטרוניקה  אר.אס.אל  התאגדה   -חברת  אשר  ישראל  תושבת  חברה  הינה  "החברה"( 
בישראל וכתובתה הרשמית היא אזור התעשיה רמת גבריאל, מגדל העמק. הדוחות הכספיים המאוחדים 

  -של החברה ושל חברות הבנות שלה )להלן יחד  , כוללים את אלה  2020בדצמבר,    31של הקבוצה ליום  
 "הקבוצה"(.  

מתוחכמות אלקטרוניות  ומערכות  מוצרים  של  ושיווק  ייצור  בפיתוח,  עוסקת  בדבר    ,הקבוצה  לפרטים 
. החברה הינה חברה ציבורית ומניותיה נסחרות בבורסה של להלן  17מגזרי פעילות החברה, ראה באור  

  אביב.-תל
 

   על החברההקורונה השפעת התפשטות נגיף  .ב
ההשלכות   את  ובוחנת  ה"קורונה"  נגיף  של  ההתפשטות  השפעות  אחר  שוטף  באופן  עוקבת  החברה 

טחוניות ורוב לקוחותיה הם גופים  יהאפשריות כאמור על פעילותה. החברה פועלת בתחום התעשיות הב 
 . בארץ ובעולם ממשלתיים

ב שמאופיין  ומתמשך  דינאמי  עולמי  בארוע  ומדובר  ומשך  הואיל  קצב  בשל  היתר  בין  רבה,  וודאות  אי 
יכולה   אינה  החברה  ובעולם,  בארץ  השונות  הרשויות  ע"י  שיינקטו  והצעדים  הנגיף  של  ההתפשטות 
אחר  שוטף  באופן  לעקוב  ממשיכה  החברה  פעילותה.  על  ההשפעות  ומהות  היקף  מלוא  את  להעריך 

 כל אלה על פעילותה העיסקית.  ההתפתחויות הרלוונטיות בארץ ובעולם, החלטות הממשלה והשפעת 
בתקופת הדיווח, הוטלו ע"י הממשלה בישראל וממשלות בשווקים בהן פועלת החברה מגבלות בניסיון  
למנוע את התפשטות נגיף הקורונה שכללו בין היתר מגבלות תנועה, צמצום מספר העובדים במקומות  

העסקית. הפעילות  וצמצום  חיו  העבודה,  כמפעל  החברה  הגדרת  מצוות  תחת  וחלק  החברה  הנהלת  ני, 
לעבוד באופן רגיל בכפוף להנחיות שמירה על בטיחות העובדים כפי שניתנו    המשיכוהעובדים בחברה  

הדוחות   אישור  למועד  נכון  לקוחותיה.  מול  עסקית  המשכיות  על  לשמור  בכדי  והכל  העת  באותה 
הה על  הקפדה  תוך  רציפה  עבודה  בשגרת  לפעול  ממשיכה  החברה  הגורמים  הכספיים,  של  נחיות 

כתוצאה מדחייה    במחצית הראשונה של השנהבהיקף פעילותה    זמנית  החברה חוותה ירידההרלוונטיים.  
חדשות הזמנות  בקבלת  ובדחייה  קיימות  הזמנות  במימוש  לקוחות  ידי  על  המחצית  מאולצת  במהלך   ,

עילות בשנת הדוח לא  הפכך מחזור  ל יוצא מעוכפוהשניה של השנה הגבירה החברה את היקפי פעילותה, 
     בילה.מחזור בתקופה המקביחס לפן משמעותי ונפגע בא

לעיל,   מה  כאמור  מהימן  באופן  להעריך  אפשרות  החברה  ביד  אין  זה  להיות בשלב  השלכות  ה  עשויות 
עצר לחלוטין יהתפשטות הנגיף על החברה, להערכת החברה, ככל שלא י  עםההתמודדות  הנוספות של  
וככל שלא העסקת עובדים כפי שהם קיימות היום לא תוחרפנה  תנועה ושמגבלות    ירי וככלוהשילוח האו 

הביטחוני בשוק  אחרים  מהותיים  שינויים  לשוב    ,יחולו  כדי  הדרושים  האמצעים  קיימים  החברה  בידי 
וזאת בהתבסס על תזרים המזומנים החזוי שלה ועל    לפעילות רגילה כולל עמידה בהתחייבויותיה במועדן 

 צמאיים ומסגרות אשראי הבנקאי שנכון להיום עומדות לרשותה. מקורותיה הע
 

 :הגדרות .ג
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -בדוחות כספיים אלה  
   

 אר.אס.אל. אלקטרוניקה בע"מ.  -  החברה 
   

 .6החברה והחברות המאוחדות שלה, כמפורט בבאור  -  הקבוצה 
   

ב -  חברות  מאוחדות  )כהגדרתן  בהן  שליטה  לחברה  אשר  ואIFRS-10  -חברות  שר  ( 
 דוחות החברה. עם דוחותיהן מאוחדים

   

 . חברות מאוחדות -  חברות מוחזקות 
   

הברית   .RSL Electronics U.S.A. Inc -  . אר.אס.אל. אינק בארצות  מאוחדת  חברה 
 בבעלות מלאה של החברה.

   

 חברה מאוחדת בישראל בבעלות מלאה של החברה. -  ווינד סל בע"מ 
   

התש"ע -  שליטה   בעלי עניין ובעלי  שנתיים(,  כספיים  )דוחות  ערך  ניירות  בתקנות  -כהגדרתם 
2010 . 

   

 .IAS 24 -כהגדרתם ב -      צדדים קשורים 
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   עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור  
 

אם  , למעט  המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות
  .(להלן 'ח ףסעי)ראה גם  נאמר אחרת

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים . א

 
 (. IFRS -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

כספיים )דוחות  ערך  ניירות  תקנות  להוראות  בהתאם  ערוכים  הכספיים  הדוחות  כן,  שנתיים(,   כמו 
 . 2010-התש"ע

 
 : ערוכים על בסיס העלות, למעט הדוחות הכספיים של החברה 

 
 נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים; -
 נכסים בשל הטבות לעובדים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים;  -
 

 . החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות
 

 תקופת המחזור התפעולי  .ב
 

 המחזור התפעולי של החברה הינו שנה. 
 

 כספיים מאוחדים דוחות  .ג
 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות(. 
יש   לחברה  כאשר  מתקיימת  לתשואות  שליטה  זכויות  או  חשיפה  המושקעת,  הישות  על  השפעה  כוח 

להשפיע   כדי  שלה  בכוח  להשתמש  היכולת  וכן  המושקעת  בישות  ממעורבותה  כתוצאה  על  משתנות 
המושקעת. מהישות  שינבע  התשואות  הצבעה    סכום  זכויות  השפעת  בחשבון  נלקחת  שליטה  בבחינת 

הן ממשיותפוטנציאליות   ועד  רק אם  הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה,  . איחוד 
 למועד בו הופסקה השליטה. 

 
והחברות   החברה  של  הכספיים  זה   הבנותהדוחות  ולתקופות  לתאריכים  המדיניות  ערוכים  ים. 
זו שיושמה בדוחות    הבנותהחשבונאית בדוחות הכספיים של החברות   ועקבי עם  יושמה באופן אחיד 

החברה. של  בין    הכספיים  מעסקאות  הנובעים  והפסדים  ורווחים  מהותיות  הדדיות  ועסקאות  יתרות 
 בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.  הבנותחברות החברה וה

 
 

 ומטבע חוץ בע ההצגה , מטמטבע הפעילות .ד
 

 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1

 
 מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.  

 
מטבע הפעילות של    הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה, מהו מטבע הפעילות של כל חברה.

החברה והחברה הבת בישראל הוא שקל. מטבע הפעילות של החברה הבת בארה"ב הינו הדולר 
 של ארה"ב.

 
לרבות עודפי עלות שנוצרו מתורגמים   ,המהווה פעילות חוץ הבתחברה  הנכסים והתחייבויות של  

דיווח. תאריך  בכל  סגירה  שער  חליפין   לפי  שערי  לפי  מתורגמים  הפסד  או  רווח  דוח  פריטי 
 ממוצעים בכל התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח )הפסד( כולל אחר. 
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 )המשך(   החשבונאית עיקרי המדיניות    -  2באור  
 

 )המשך(  ומטבע חוץ, מטבע ההצגה מטבע הפעילות .ד
 

 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  .2
 
במועד   החליפין  שער  לפי  בהן  הראשונית  ההכרה  עם  נרשמות  חוץ  במטבע  הנקובות  עסקאות 

טבע חוץ מתורגמים העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במ
למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער נזקפים לדוח רווח    תאריך דיווח בכל  

לפי מתורגמים    עלותמוצגים לפי  הנכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ  והפסד.  
וצגים לפי מהנכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ  .שער החליפין במועד העסקה 

 שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.
 
 פריטים כספיים צמודי מדד  .3

 
בישראל   לצרכן  המחירים  במדד  לשינוים  תנאיהם  פי  על  הצמודים  כספיים  והתחייבויות  נכסים 

 בהתאם לתנאי ההסכם.  ,תאריך דיווחהמדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל   -)להלן 
 

 שווי מזומנים  .ה
 

השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר אשר    יםשווי מזומנים נחשב
ההשקעה ממועד  חודשים  שלושה  על  עולה  אינה  המקורית  שתקופתם  בשעבוד,  מוגבלים  או    אינם 

קנס, ומהווים חלק מניהול המזומנים   שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא
 . של הקבוצה

 
 מלאי  .ו

 
לרכישת  ההוצאות  את  כוללת  המלאי  עלות  נטו.  מימוש  שווי  או  עלות  מבין  הנמוך  לפי  נמדד  מלאי 
המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים  

להשלמ עלויות  אומדן  בניכוי  המכירה.  הרגיל  לביצוע  הדרושות  ועלויות  מידי תקופה  ה  בוחנת  החברה 
 את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה. 

 
 עלות המלאי נקבעת כדלקמן:

 
 ".ממוצע נעלפי עלות רכישה על בסיס " - חומרי גלם 

   
ישירות ועקיפות   על בסיס עלות ממוצעת הכוללת חומרים, עבודה והוצאות ייצור - תוצרת בעיבוד 

 אחרות. 
   

על בסיס עלות ממוצעת הכוללת חומרים, עבודה והוצאות ייצור ישירות ועקיפות   - תוצרת גמורה
 אחרות. 

   
 

בתקופה מסויימת בה אין מייצרים בתפוקה נורמלית, עלות המלאי אינה כוללת עלויות תקורה קבועות  
על נורמלית.  בתפוקה  הנדרשות  לאלו  מעבר  לדוח  נוספות  כהוצאה  נזקפו  הועמסו,  שלא  כאמור,  ויות, 

רווח והפסד בתקופה בה התהוו. כמו כן, עלות המלאי אינה כוללת סכומים חריגים של עלויות חומרים, 
 עבודה ואחרות הנובעים מחוסר יעילות.
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 ( המשך )   עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור  
 

 סיווג ומדידה מכשירים פיננסים .ז
 

 מכשירים פיננסיים.ה ומדידה של גבכל הקשור לסיווג, הצ IFRS 9מיישמת את  החברה
 בגין מכשירים פיננסים הינה כדלקמן: המיושמת המדיניות החשבונאית 

 
 נכסים פיננסים  .1

 

נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן  
פיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן  לייחס במישרין לרכישה של הנכס ה

 דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 
 החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן: 

 
 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן א(
 זרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.מאפייני ת  ב(
 

 החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר: 
 

מזומנים  תזרימי  לגבות  מנת  על  הפיננסים  הנכסים  החזקת  הינו  החברה  של  העסקי  המודל 
לתזרימי  מוגדרים  במועדים  זכאות  מספקים  הפיננסי  הנכס  של  החוזיים  התנאים  וכן  חוזיים; 

 מי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. מזומנים שהם רק תשלו
עלות המופחתת תוך   לפי  פי תנאיהם  על  יוצגו  זו  לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה 

 שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.
ב כמו כן, במועד ההכרה לראשונה חברה יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר חו

כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות  
הן   אף  נמדדות   המתייחסות  הפיננסיות  ההתחייבויות  בו  במקרה  לדוגמה  בהכרה,  או  במדידה 

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
 

 ירידת ערך נכסים פיננסים  .2
 

ל ההפרשה  את  דיווח  מועד  בכל  בוחנת  אינם החברה  אשר  פיננסים  חוב  מכשירי  בגין  הפסד 
 נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד:
 
מועד חוב    מכשירי  א( מאז  שלהם  האשראי  באיכות  משמעותית  הידרדרות  חלה  לא  אשר 

נמוך  ,ההכרה לראשונה סיכון האשראי  בגין    שתוכרד  להפסהפרשה  ה  –  או מקרים בהם 
חודשים לאחר מועד    12בתקופה של    חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי    מכשיר חוב זה

 ;הדיווח, או
אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה  חוב    מכשירי ב(

נמוך אינו  בגינם  האשראי  סיכון  ואשר  בהם  תביא   להפסד  ההפרשה  , לראשונה  שתוכר 
   .לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר -אשראי החזויים  בחשבון הפסדי

 
כגון לקוחות, בגינם היא רשאית ליישם את  לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות

ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי 
 .הקלה לגבי נכסים פיננסים אלהחזויים לאורך כל חיי המכשיר. החברה בחרה ליישם את ה
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 ( המשך )   עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור  
 

 )המשך(  סיווג ומדידה מכשירים פיננסים .ז
 

 גריעת נכסים פיננסים  .3
 

 החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר: 
 

 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או   א(
ב    ב( מעבירה  החוזיות  החברה  מהזכויות  הנובעים  וההטבות  הסיכונים  כל  את  מהותי  אופן 

בעת  וההטבות  מהסיכונים  חלק  כאשר  או  הפיננסי  מהנכס  המזומנים  תזרימי  לקבלת 
על   השליטה  את  העבירה  כי  לומר  ניתן  אך  החברה  בידי  נותרים  הפיננסי  הנכס  העברת 

 הנכס. 
ת ג( לקבלת  החוזיות  הזכויות  את  בידיה  מותירה  מהנכס החברה  הנובעים  המזומנים  זרימי 

הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד 
 שלישי, ללא עיכוב מהותי. 

 
 התחייבויות פיננסיות .4

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת:

 
בשווי הפיננסיות  ההתחייבויות  את  מודדת  החברה  לראשונה,  ההכרה  עלויות    במועד  בניכוי  הוגן 

 עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית. 
לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות המופחתת תוך  

 שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
 

 גריעת התחייבויות פיננסיות ושינוי בתנאיהן  .5
 

פיננסי התחייבות  גורעת  כאשר,    כאשרת  החברה  מסולקתורק  המחויבות  דהיינו  -  היא  כאשר   ,
 שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת. 

מסולקת  פיננסית  בנכסים    התחייבות  במזומן,  תשלום  ידי  על  ההתחייבות  את  פורע  החייב  כאשר 
 . פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות

תנא שינוי  של  ההתחייבות  במקרה  תנאי  האם  בוחנת  החברה  קיימת,  פיננסית  התחייבות  בגין  ים 
 שונים מהותית מהתנאים הקיימים. 

כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת, השינוי מטופל כגריעה של ההתחייבות  
בדוחות  הנ"ל  ההתחייבויות  שתי  של  היתרה  בין  ההפרש  חדשה.  התחייבות  של  והכרה   המקורית 

 הכספיים נזקף לרווח או הפסד. 
אינ השינוי  בו  ההתחייבות,    מהותי,  ובמקרה  סכום  את  מעדכנת  ידיהחברה  תזרימי    על  הוון 

או  לרווח  נזקפים  ההפרשים  כאשר  המקורית,  האפקטיבית  הריבית  בשיעור  החדשים  המזומנים 
 הפסד. 

ברה בחשבון שיקולים  מביאה הח  בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת,
 איכותיים וכמותיים. 

 
 קיזוז מכשירים פיננסים .6

 
הכספי על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים  פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים  אם המצב 

 הנכס את לסלק כוונה וכן קיימת ,שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת

 לקזז הזכות  .במקביל  ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש וא נטו בסיס על  ההתחייבות ואת
 גם אלא לחוזה  של הצדדים הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות  חייבת

 קיימת תהיה לקזז שהזכות על מנת.  הצדדים אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה

 או  ,תחול לא היא  שבהם  זמן פרקי שיהיו ידי או עת באירוע  תלויה תהיה  שהיא אסור , מיידי באופן

 .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו
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 ( המשך )   עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור  
 

 חכירות . ח
 

מיום   מיישמת את  2019  ,בינואר  1החל  בינלאומי מספר    החברה  כספי  דיווח  )להלן    -  16תקן  חכירות 
 ע חלקי )ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה(. "התקן"(, החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפר

 
 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2019בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 

 
זכות לשלוט בנכס מזוהה   החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת 

 לתקופת זמן בעבור תמורה. 
 

 הקבוצה כחוכר .1

 
החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש כנגד עבור העסקאות בהן  

חודשים ועסקאות חכירה בהן    12התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד  
נכס הבסיס בעל ערך נמוך , בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו  

. במסגרת מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה  חכירהישר על פני תקופת ה
הניתנת בתקן ולא ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה כגון: שירותי ניהול, שירותי  

 . אחזקה ועוד, הכלולים באותה עסקה
 

ולמו מהוונים בשיעור  במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם ש
הגלומה בחכירה ניתנת לקביעה בנקל  ,הריבית  היא  הריבית התוספתי של החברה.   ,כאשר  או בשיעור 

 לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.

 
תשלומ בתוספת  חכירה  בגין  ההתחייבות  בגובה  מוכר  התחילה  במועד  השימוש  זכות  חכירה  נכס  י 

 ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו. 
ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה לפי    נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות

 הקצר שבהם.  
 

  להלן נתונים בדבר מספר שנות ההפחתה של נכסי זכות השימוש הרלוונטיות לפי קבוצות של נכסי זכות
 שימוש: 

 
   מספר שנים   

     
   6     שכירות מבנה

   3  כלי רכב 
 

כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות  
IAS 36. 

 
 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד  .2
 

תשלומי החכירה    במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב
 העתידיים. 

 
בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה משינוי במדד 
מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה( ליתרת נכס זכות שימוש ונזקפים  

תזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי ב
 )כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי החכירה נכנס לתוקף(.
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 ( המשך )   עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור  

 
 )המשך(  חכירות . ח

 
 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה  .3

 
האריך את החכירה  תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה ל 

כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את 
 החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול לא תמומש.

החברה  מודדת  ביטול,  אופציית  מימוש  לאי  או  הארכה  אופציית  למימוש  בצפי  שינוי  חל  בו  במקרה 
ההתחי יתרת  את  ההיוון  מחדש  שיעור  לפי  המעודכנת,  החכירה  לתקופת  בהתאם  החכירה  בגין  יבות 

המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות השימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך 
 .לרווח או הפסד

 
 בגין חכירות הינה כדלקמן:  2018בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  

 
ליום   בחכירות כחכירה כמימונית או כתפעולית, בהתאם למהות    טיפלה  , החברה2018בדצמבר    31עד 

 . IAS 17 -פי הכללים שנקבעו ב-ההסכמים שנבחנו במועד ההתקשרות על
 

 רכוש קבוע  . ט
 

בניכוי  בניכוי פחת שנצבר,  ישירות,  עלויות רכישה  לפי העלות בתוספת  פריטי הרכוש הקבוע מוצגים 
שנצ ערך  מירידת  לצורך  הפסדים  הוצאות  כוללים  ואינם  בגינם  שהתקבלו  השקעה  מענקי  ובניכוי  ברו 

 . רכוש הקבועהמשמשים את התחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר  
 

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים  
 בנכס, כדלקמן:

 
 בעיקר %   %  

     
 10  10     פורים במושכרשי

 33  7-33  מכונות ומחשבים
 6  5-6  משרדי  ציוד וריהוט

 15  15  כלי רכב 
   
אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים  

 . ולהבא-מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן
 

 
ת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס הפחתת הנכסים מופסק

במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש    הדוחות הכספייםמנגרע. נכס נגרע  
המופחתת  והעלות  מהגריעה  נטו  התמורה  בין  כהפרש  )המחושב  הנכס  מגריעת  הפסד  או  רווח  בנכס. 

 רווח והפסד בתקופה בה נגרע הנכס. בספרים( נכלל בדוח
 

 נכסים בלתי מוחשיים .י
 
עלויות   בתוספת  העלות  לפי  הראשונית  ההכרה  עם  נמדדים  בנפרד  הנרכשים  מוחשיים  בלתי  נכסים 
במועד   ההוגן  השווי  לפי  נמדדים  עסקים  בצירופי  הנרכשים  מוחשיים  בלתי  נכסים  ישירות.  רכישה 

ים אשר פותחו באופן פנימי, למעט עלויות פיתוח מהוונות,  הרכישה. עלויות בגין נכסים בלתי מוחשי 
 נזקפות לרווח או הפסד בעת התהוותן.  

השימושיים   החיים  אורך  פני  על  מופחתים  מוגדר,  שימושיים  חיים  אורך  בעלי  מוחשיים  בלתי  נכסים 
ירידת ערך. תקופת ההפחת ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על  ונבחנת לגביהם  ה  שלהם 

 ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות לפחות בכל סוף שנה.
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 ( המשך )   עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור  

 
 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים .י

 
 עלויות מחקר ופיתוח

 
או   פיתוח  הנובע מפרוייקט  מוחשי  בלתי  נכס  התהוותן.  עם  והפסד  רווח  לדוח  נזקפות  עלויות מחקר 

, אם ניתן להוכיח את ההיתכנות הטכנולוגית של השלמת הנכס הבלתי מוחשי  סכנכ  מפיתוח עצמי מוכר
כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה; את כוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש  
בו או למוכרו; את היכולת להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו; את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי 

ליות עתידיות; את קיומם של המשאבים הנדרשים, טכניים, פיננסיים ואחרים הזמינים  ייצור הטבות כלכ
 להשלמת הנכס הבלתי מוחשי והיכולת למדוד באופן מהימן את ההוצאות בגינו במהלך פיתוחו. 

פי העלות ומוצג בניכוי ההפחתה המצטברת ובניכוי ירידת ערך שהצטברה. הפחתת הנכס -הנכס נמדד על
כאשר   השימושיים  מתחילה  החיים  אורך  פני  על  מופחת  הנכס  לשימוש.  זמין  והנכס  הושלם  הפיתוח 

 בנכס. בחינת ירידת ערך מתבצעת אחת לשנה לאורך תקופת הפיתוח. 
 

הוצאות אחרות בגין פיתוח, שאינן עומדות בתנאים אלה נזקפות לדוח רווח או הפסד בעת התהוותן.  
כרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר. עלויות פיתוח שהוונו  עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מו

מוצגות כנכסים בלתי מוחשיים, ומופחתות מנקודת הזמן בה הנכס זמין לשימוש, לפי שיטת הקו הישר,  
 על פני אורך החיים השימושיים שלו.  

 

 להלן(.' אי "ירידת ערך נכסים" )ראה  IAS 36ירידת ערך נכסי פיתוח מטופלת בהתאם להוראות 
 

 תוכנות
 

אינטגרלי  חלק  המהוות  תוכנות  ותוכנות.  מחומרה  המורכבות  מחשב  מערכות  כוללים  הקבוצה  נכסי 
מחומרה, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש קבוע. לעומת זאת, 

ם כנכסים בלתי רשיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה, מסווגי
 .שמוערך בשלוש שנים התוכנות מפוחתות על פני אורך השנים השימושיים שלהן  מוחשיים.

 
 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .יא

 
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או 

 השבה. -יים אינה ברתשינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספ
ההשבה שלהם,  -במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

בר לסכום  הנכסים  בר-מופחתים  הסכום  שלהם.  בניכוי  -ההשבה  הוגן  שווי  מבין  הגבוה  הינו  ההשבה 
שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים ושווי שימוש. בהערכת  לפי שיעור    עלויות למכירה  הצפויים 

מזומנים  תזרימי  מייצר  שאינו  נכס  בגין  נכס.  לכל  הספציפיים  הסיכונים  את  המשקף  מס  לפני  ניכיון 
ההשבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת  -עצמאיים נקבע הסכום בר

 ערך נזקפים לרווח או הפסד.
 

כאש רק  מבוטל  נכס,  של  ערך  מירידת  ברהפסד  הסכום  בקביעת  ששימשו  באומדנים  שינויים  חלו  -ר 
ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך 

ההשבה של הנכס. -מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( או סכום בר 
 כאמור נזקף לרווח או הפסד. לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד
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 ( המשך )   עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור  

 
 מענקים ממשלתיים .יב

 
מענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו והחברה תעמוד בכל התנאים 

 לקבלת המענק.
 

ם כהתחייבות אם קיים  מענקים ממשלתיים שהתקבלו מהמדען הראשי בישראל, מוכרים במועד קבלת
 ביטחון סביר כתוצאה מפעילות המחקר שיביאו למכירות המזכות את המדינה בתמלוגים.

ההתחייבות בגין ההלוואה, מוכרת לראשונה לפי שווי הוגן תוך היוון לפי ריבית השוק. ההפרש בין סכום  
ז מהוצאות המחקר המענק שהתקבל לבין השווי ההוגן של ההתחייבות מטופל כמענק ממשלתי, ומקוז

הריבית   בשיטת  שימוש  תוך  המופחתת  בעלותה  נמדדת  ההתחייבות  לראשונה,  הכרה  לאחר  והפיתוח. 
הטבות   צפויות  לא  כאשר  ההתחייבות.  כסילוק  מוכרים  כתמלוגים  המשולמים  סכומים  האפקטיבית. 

והפיתו המחקר  בהוצאות  כקיטון  מוכרים  המענק  תקבולי  המחקר,  מפעילות  כאמור  ח  כלכליות 
 IAS-המתייחסות. במקרה כזה, ההתחייבות לתשלום תמלוגים מטופלת כהתחייבות תלויה בהתאם ל

37 . 
לא   או חלקה,  כולה  בטחון סביר שההתחייבות שהוכרה,  קיים  האם  החברה  בוחנת  דיווח  בכל תאריך 
מכירות  של  ביותר  הטוב  האומדן  על  בהתבסס  תמלוגים(  לשלם  תידרש  לא  שהחברה  )מאחר  תסולק 

דיות תוך שימוש בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, ואם קיים, נגרעת ההתחייבות המתאימה עתי
 כנגד קיטון הוצאות מחקר ופיתוח. 

 סכומים המשולמים כתמלוגים מוכרים כסילוק ההתחייבות. 
 

 מסים על ההכנסה .יג
 

חסות לפריטים  תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתיי
 הנזקפים לרווח כולל אחר או להון. 

 
 מסים שוטפים .1

 
אשר   או  שחוקקו  המס  וחוקי  המס  בשיעורי  שימוש  תוך  נקבעת  שוטפים  מסים  בגין  חבות 

ה לתאריך  עד  למעשה,  הושלמה  המס דיווחחקיקתם  לחבות  בקשר  נדרשות  התאמות  וכן   ,
 לתשלום בגין שנים קודמות.

 
 מסים נדחים  .2

 
נד  לבין  מסים  הכספיים  בדוחות  הנכללים  הסכומים  בין  זמניים  הפרשים  בגין  מחושבים  חים 

 . הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס
 

או   ימומש  הנכס  כאשר  לחול  הצפוי  המס  שיעור  לפי  מחושבות  הנדחים  המסים  יתרות 
עד   למעשה  הושלמה  חקיקתם  אשר  או  שחוקקו  המס  חוקי  על  בהתבסס  תסולק,  ההתחייבות 

 ך הדיווח. לתארי
 

הפסדים מועברים והפרשים    .בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם
זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ומוכר בגינם 

 נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו. 
 

ם שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות  בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסי
בחברות מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין.  
כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, 

ליזום    מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, או בשל מדיניות החברה שלא 
 חלוקת דיבידנד על ידי חברה מאוחדת הגוררת חבות מס נוספת. 

 
לא   והתחייבויות  שוטפים  לא  כנכסים  מוצגים  נדחים  מסים  והתחייבויות  נדחים  מסים  נכסי 
כנגד   שוטף  מס  נכס  לקיזוז  חוקית  זכות  קיימת  אם  מקוזזים  נדחים  מסים  בהתאמה.  שוטפות, 

 והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.התחייבות מס שוטפת 
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 ( המשך )   עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור  
 

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים .יד
 

   :עובדיםל ותהטב סוגיבקבוצה קיימות מספר  
 

 הטבות לעובדים לזמן קצר  .1
 

מסו להיות  חזויות  אשר  הטבות  הינן  קצר  לזמן  לעובדים  לפני  הטבות  במלואן  חודש    12לקות 
לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. הטבות 
ומוכרות   לאומי  לביטוח  מעסיק  והפקדות  הבראה  מחלה,  חופשה,  ימי  משכורות,  כוללות  אלו 

ברווחי להשתתפות  תוכנית  או  במזומן  בונוס  בגין  התחייבות  השירותים.  מתן  עם  ם, כהוצאה 
בגין   האמור  הסכום  את  לשלם  או משתמעת  משפטית  מחוייבות  קיימת  לקבוצה  כאשר  מוכרת 

 שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.
 

 העסקה סיום הטבות לאחר  .2
 
להפקדה   כתוכניות  והן מסווגות  ביטוח  לחברות  הפקדות  ידי  על  כלל  בדרך  התוכניות ממומנות 

 וכן כתוכניות להטבה מוגדרת. מוגדרת
 

לסעיף   בהתאם  מוגדרת,  הפקדה  תוכניות  הקבוצה    14לקבוצה  שלפיהן  פיטורין  פיצויי  לחוק 
לשלם  משתמעת  או  משפטית  מחוייבות  לה  שתהיה  מבלי  תשלומים  קבוע  באופן  משלמת 
תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד 
להפקדה   לתוכנית  הפקדות  קודמות.  ובתקופות  השוטפת  בתקופה  העובד  לשירות  המתייחסות 

כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרת  מוגדרת  
 . שירותי העבודה מהעובד

 
ין. לפי  קבוצה תוכנית הטבות מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורבנוסף ל

החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל סיום יחסי 
הזכאות החזויה.  החישוב האקטוארי -עובד יחידת  שווי אקטוארי של  מעביד מוצגת לפי שיטת 

עיתוי   של  הערכה  בסיס  על  וזאת  עובדים,  עזיבת  ושיעור  עתידיות  שכר  עליות  בחשבון  מביא 
שיעורי  התשלום.   לפי  הצפויים,  העתידיים  המזומנים  תזרימי  היוון  בסיס  על  מוצגים  הסכומים 

,  בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהההריבית  
 אשר מועד פירעונן קרוב לתקופת ההתחייבות המתייחסות לפיצויי הפרישה.  

 
התחייבויות בגין  כספים  מפקידה  שוטף החברה  באופן  מעובדיה  לחלק  פיצויים  לתשלום  יה 

נכסי התוכנית(. נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים על    -בקרנות פנסיה וחברות ביטוח )להלן  
זמינים   אינם  התוכנית  נכסי  כשירות.  ביטוח  בפוליסות  או  ארוך  לזמן  עובד  הטבות  קרן  ידי 

 לשימוש נושי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.
 

השווי ההוגן    בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת אתאו התחייבות    נכס
  .הערך הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרתבניכוי   של נכסי התוכנית

 
 ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר בתקופת התהוותן.הנכס או מדידות מחדש של 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 אל. אלקטרוניקה בע"מאר. אס.  

 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

20 

 

 ( המשך )   החשבונאית   עיקרי המדיניות   -  2באור  
 

 ההכרה בהכנס .טו
 
 )להלן "התקן"(.  לקוחות"  םחוזים עהכנסה מ"  - IFRS 15חברה מיישמת את ה

 
רות מועברות ללקוח. ירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות 

ומים שנגבו לטובת  התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכ מחיר העסקה הוא סכום  
 צדדים שלישיים )כגון מסים(.

או  עיקרי  כספק  פועלת  היא  האם  בוחנת  לקוחות, החברה  ההכנסה מחוזים עם  סכום  כסוכן    בקביעת 
החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם העברתו ללקוח.  בחוזה.  

במקרים בהם החברה פועלת כסוכן,  ל התמורה.  במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו ש 
 מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי. 

 
 הכנסות ממכירת סחורות

מוכרות   סחורות  ממכירת  הסחורות בהכנסות  על  השליטה  העברת  עם  זמן,  בנקודת  הפסד  או  רווח 
 מסירת הסחורה ללקוח.    הנמכרות ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד

 
 עלויות השגת חוזה 

בעלויות תוספתיות להשגת החוזה   נושאת  עבור השגת חלק מהחוזים של החברה עם לקוחותיה היא 
)למשל עמלות מוכרנים המותנות בביצוע עסקת מכירה מחייבת(. עלויות אשר התהוו על מנת להשיג 

היה מושג ושהחברה מצפה להשיבן, מוכרות    את החוזה עם הלקוח ושלא היו מתהוות לה אם החוזה לא
 כנכס ומופחתות על בסיס שיטתי שהוא עקבי עם מתן השירותים שסופקו במסגרת החוזה הספציפי. 

 
 הקצאת מחיר העסקה 

עבור חוזים הכוללים יותר ממחויבות ביצוע אחת, מקצה החברה את מחיר העסקה הכולל בחוזה לפי  
מועד ההתקשרות בחוזה עבור כל מחויבות ביצוע שזוהתה. מחיר בסיס יחסי של מחיר המכירה הנפרד ב

המכירה הנפרד הינו המחיר שבו הייתה מוכרת החברה בנפרד את הסחורה או השירות שהובטחו בחוזה.  
מעסקאות   במישרין  להשגה  הניתנים  נתונים  לפי  הנפרד  המכירה  מחיר  את  לזהות  ניתן  לא  כאשר 

מייש דומים,  ללקוחות  דומות  הנפרד בנסיבות  המכירה  מחיר  לאמידת  מתאימות  שיטות  החברה  מת 
 וכוללות: גישת הערכת שוק מתואמת, גישת עלות חזויה בתוספת מרווח וגישת השארית. 

 
 הכנסות הכוללות שירותי אחריות

החברה מספקת שירותי אחריות ללקוחותיה, וזאת בהתאם להוראות חוק או בהתאם   חוזיה, במסגרת  
החוזים של החברה, שירותי האחריות ניתנים על ידה על מנת להבטיח את טיב   למקובל בענף. במרבית

, האחריות אינה מהווה מחויבות ביצוע  ולא כשירות נוסף שניתן ללקוח. בהתאם לכך  ההעבודה שבוצע
 .IAS 37מכירה החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה לאחריות בהתאם להוראות  נפרדת ולכן
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 ( המשך )   עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור  
 

 למניה הפסד או רווח  .טז
 

הפסד  רווח   במספר  או  החברה  מניות  לבעלי  המיוחס  הנקי  הרווח  של  חלוקה  ידי  על  מחושב  למניה 
 .)מניות באוצר אינן נכללות בחישוב האמור( המניות הרגילות המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה

 
 הפרשות  . יז

 
ל בהתאם  משתמעת( מ  IAS 37-הפרשה  או  )משפטית  בהווה  מחויבות  קיימת  לקבוצה  כאשר  וכרת 

את  לסלק  מנת  על  כלכליים  במשאבים  שימוש  שיידרש  צפוי  בעבר,  שהתרחש  מאירוע  כתוצאה 
המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה, 

ד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה  כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפר 
 תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה. 

 
 מניות אוצר .יח

 
ומוצגות בקיזוז מהון החברה. כל    ידי החברה נמדדות לפי עלות רכישתן  מניות החברה המוחזקות על 

 . להוןישירות ר נזקף  רווח או הפסד הנובע מרכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצ
 
 

 תקנים חדשים ופרשנויות  .יט
 

 שיושמו בתקופת הדוחתקנים חדשים ופרשנויות             
 

 "( COVID 19 -)בדבר: "ויתורים על תשלומי חכירה המתייחסים ל IFRS 16 תיקון  .1
 

-על תשלומי חכירה המתייחסים ל  בויתוריםמעניק לחוכרים הקלה מעשית בטיפול החשבונאי    התיקון
COVID 19  . חכירה   תשלומי  על  ויתור   אם  לבחון  שלא  לבחור  לחוכר  מאפשרת  המעשית  ההקלה  

כלשהו בתשלומי    COVID 19-ל  המתייחס בשינוי  יטפל  זו  בחירה  חוכר שמבצע  חכירה.  תיקון  מהווה 
על תשלומי חכירה כאילו השינוי לא היה תיקון חכירה, אלא כתשלומי חכירה    מויתור החכירה הנובע  

 ליים.משתנים שלי
 

-COVID  ממגפתהמתרחשים כתוצאה ישירה    חכירה  תשלומי  על  םהמעשית חלה רק על ויתורי  ההקלה 
19 . 
 

  מהותיים  שינויים  בוצעו  לא  שכן  הכספיים  הדוחות  על  מהותית  השפעה  הייתה  לא  התיקון  ליישום
   .הקורונה ממשבר  כתוצאה החכירה בתשלומי
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 ( המשך )   חשבונאית עיקרי המדיניות ה   -  2באור  
 

 )המשך( תקנים חדשים ופרשנויות .יט
 

 )המשך(  שיושמו בתקופת הדוחתקנים חדשים ופרשנויות      
 

2.   IFRS 3  )"צירופי עסקים" )בדבר הגדרת "עסק" 
 

התיקון קובע כי על מנת להיחשב כ"עסק", הנכסים והפעילויות הנרכשים חייבים לכלול, לכל הפחות,  
יחד תורמים באופן משמעותי ליכולת ליצור תפוקה. התיקון משמיט את  תשומה ותהליך מהותי אשר  

הצורך בבחינה האם משתתפים בשוק מסוגלים להחליף תשומות או תהליכים חסרים ולהמשיך ליצור  
תפוקות, וכן משמיט מהגדרת "עסק" ו"תפוקות" עלויות מוזלות או הטבות כלכליות אחרות ומתמקד  

 לקוחות.במוצרים ושירותים המסופקים ל
כמו כן, התיקון מוסיף מבחן 'ריכוז שווי הוגן' לפיו אין מדובר בעסק אם באופן מהותי כל השווי ההוגן  

 של הנכסים ברוטו שנרכשו מרוכז בנכס מזוהה יחיד או בקבוצה של נכסים מזוהים דומים.
בינואר    1  התיקון מיושם לגבי צירופי עסקים ורכישות נכסים שמועד הרכישה שלהם הינו החל מיום

 . השפעת יישום התיקון על דוחותיה הכספיים של הקבוצה אינה מהותית.2020
 

 תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו ואשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות           
 

 תיקונים לתקני חשבונאות ופרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים .1
 

( אסופה של מספר תיקונים IASBפרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים )  2020במאי    14  ביום
, שהינם תיקונים ממוקדים וצרי היקף לתקני חשבונאות ולתקני דיווח  2022בינואר    1שתחילתם ביום  

)מקבץ  בינלאומיים  כספי  דיווח  לתקני  השנתי  השיפורים  פרויקט  פרסום  לרבות  בינלאומיים,  כספי 
מענה  2020-2018 ולתת  לתקן  או  קיימים  נוסחים  להבהיר  הינה  כאמור  התיקונים  פרסום  מטרת   .)

להשלכות יישומיות, להשמטות או להיבטים היוצרים ניגודים בין דרישות המופיעות בתקנים השונים.  
מיישום   כתוצאה  הקבוצה  של  הכספיים  הדוחות  על  מהותית  השפעה  צפויה  לא  החברה,  להערכת 

 לה. תיקונים א
 

 "הצגת דוחות כספיים" )בדבר סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות( IAS 1תיקון  .2
 

התיקון מבהיר את הדרישות הקיימות לסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות בדוח על המצב  
 הכספי כדלקמן:

יהיה לסווג התחייב  73  -ו  69נוספה הבהרה לסעיפים   • ות כלא לתקן שמדגישה שעל מנת שניתן 
 שוטפת, הזכות לדחות את הסילוק צריכה להתקיים לתום תקופת הדיווח. 

מסעיף   • הוסרו  מותנית"  "בלתי  הזכות    69המילים  שאם  שמבהירה  חדשה  פסקה  ונוספה  לתקן 
עומדת   הישות  אם  קיימת  הזכות  פיננסיות,  מידה  באמות  בעמידה  מותנית  הסילוק  לדחיית 

ח, גם אם בחינת העמידה באמות המידה נעשית על  באמות המידה שנקבעו לתום תקופת הדיוו
 ידי המלווה במועד מאוחר יותר. 

הובהר כי בחינת סיווג ההתחייבות כלא שוטפת תבוצע בהתייחס לזכות שיש לישות ולא בהתאם  •
 לצפי שלה האם תממש זכות זו. 

 
כל או  כשוטפת  התחייבות  סיווג  "לצורך  להגדרה,  בהתאם  "סילוק".  למונח  הגדרה  שוטפת, נוספה  א 

( ההתחייבות". העברה יכולה  extinguishmentסילוק מתייחס להעברה לצד שכנגד שתוצאתה מחיקת )
להיות מזומן, סחורות ושירותים או מכשירים הוניים של הישות עצמה. בהקשר זה, הובהר כי אם לפי  

תנאי זה אינו    תנאי ההתחייבות, לצד שכנגד יש אופציה לדרוש סילוק במכשירים ההוניים של הישות,
משפיע על סיווג ההתחייבות כשוטפת או כלא שוטפת אם האופציה מסווגת כרכיב הוני נפרד בהתאם  

 "מכשירים פיננסיים: הצגה".  IAS 32-ל
ביום   המתחילות  שנתיות  דיווח  לתקופות  למפרע  ייושם  יישום    2023בינואר    1התיקון  לאחריו.  או 

 קון הצפויה, אם בכלל, על דוחותיה הכספיים.החברה בוחנת את השפעת התי   מוקדם אפשרי.
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 ים השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספי עיקרי    -  3באור  
 

ושקלה   דעת  הקבוצה שיקול  הפעילה  הכספיים,  בדוחות  החשבונאית  המדיניות  עיקרי  יישום  בתהליך 
שה הסכומים  על  המהותית  ההשפעה  שלהם  הבאים,  הנושאים  לגבי  השיקולים  בדוחות  את  וכרו 

 הכספיים:
 
 השיקולים  . א
 

 העיתוי של קיום מחויבויות ביצוע 
 

בהכנסות  ההכרה  עיתוי  זיהוי  לצורך  בשירות  או  בנכס  השליטה  העברת  מועד  את  בוחנת  החברה 
מחוזים עם לקוחות בנקודת זמן או לאורך זמן. בין היתר, בוחנת החברה האם הלקוח משיג שליטה 

א ספציפית  זמן  בנקודת  נכס  החברה.  על  לביצועי  מקביל  באופן  הכלכליות  ההטבות  את  צורך  ו 
ורגולציה   חוק  הוראות  גם  בהכנסה  ההכרה  עיתוי  קביעת  לצורך  בחשבון  לוקחת  החברה  בנוסף, 

 רלוונטיות.
 

 אומדנים והנחות .ב
 

 
בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על  

והוצאות.  יישום המ ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות  דיניות החשבונאית 
נזקפים   החשבונאיים  באומדנים  השינויים  שוטף.  באופן  נסקרים  שבבסיסם  וההנחות  האומדנים 

 בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
 

הדיו לתאריך  הודאות  לאי  בקשר  הכספיים  בדוחות  שנעשו  העיקריות  ההנחות  ואומדנים להלן  וח 
ובהנחות עשוי לשנות את ערכם  ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים  קריטיים שחושבו על 

 :שנה העוקבתשל נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים ב
  

 נכסי מסים נדחים 
 

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים, שטרם נוצלו, במידה  
של ההנהלה על מנת   אומדןתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש  שצפוי ש

לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת  
 ואסטרטגית תכנון המס.   , מקורהבמס הצפויה

הד לתאריך  קיים  הזמנות  צבר  על  השאר,  בין  מבוססות,  אלו  והכנסות הערכות  הכספיים  וחות 
   צפויות.

 
 הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה 

 
הערכה   בטכניקות  שימוש  תוך  נקבעת  העסקה  לאחר  מוגדרות  הטבה  תוכניות  בגין  התחייבות 
שיעורי   היוון,  שיעורי  לגבי  השאר  בין  הנחות  בקביעת  כרוכה  ההתחייבות  חישוב  אקטואריות. 

יתרת ההתחייבות עשויה  ם, שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים.  תשואה צפויים על נכסי
 .9 באורראה מידע נוסף ב להיות מושפעת בצורה משמעותית בגין שינויים באומדנים אלו.

 
 הפרשה לירידת ערך מלאי 

 
שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה  

קיים אומדן בקביעת ההפרשה למלאי איטי/מת המבוסס    ,ת הדרושות לביצוע המכירה. כמו כןועלויו
 .  שנים חמשזמן העולה על במשך במלאי על עיקרון של אי תנועה 
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 מזומנים ושווי מזומנים   -  4באור  
 

 ,בדצמבר 31ליום   
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 7306,  3,333  מזומנים למשיכה מיידית 
 
   מלאי   -  5אור  ב
 

 ,בדצמבר 31ליום     
      2020  2019 
  אלפי ש"ח     

         
 3,091  3,224      חומרי גלם 

 3,542  1,220      תוצרת בעיבוד  
 2,072  1,386      תוצרת גמורה 

         
      5,830  8,705 
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 מאוחדות   ות בחבר   ות השקע   -  6באור  
 

 מידע נוסף בדבר חברות מאוחדות המוחזקות על ידי החברה

    

זכויות  
החברה 
בהון  

  ובזכויות 
היקף ההשקעה  

 בחברה 
 המאוחדת   הצבעה    מדינת    
 אלפי ש"ח    %  התאגדות   

       
2020       

       
 1,384  100  ארה"ב   אר.אס.אל אינק

 ( 1,630)  100  ישראל  )*(  סל בע"מ-ווינד
       

      (246 ) 
       

2019       
       

 ,4221  100  ארה"ב   אר.אס.אל אינק
 ( 1,590)  100  ישראל  )*(  סל בע"מ-ווינד

       
      (168 ) 
 

של  *   בסך  הצמדה  או  ריבית  נושא  שאינו  הון  שטר  ש"ח,    23,343בניכוי  לפרעון  האלפי    31  ביוםעומד 
 .  יחליטו בהחלטה משותפת על הארכת תוקפו סל בע"מ-החברה ווינד, אלא אם 1202 בדצמבר,

 
 

 , נטו רכוש קבוע   -  7באור  
 

 ותנועה הרכב         
 

 

  2020שנת 
 מכונות

  ומחשבים

 
 שיפורים  
 במושכר

ציוד   
וריהוט  
  משרדי

 כלי
 סה"כ   רכב 

 אלפי ש"ח   
           עלות

           
 577  170  151  51  205  2020בינואר,  1יתרה ליום  

           
 56  -  1  8  65  רכישות במשך השנה 

           
           

 642  170  152  59  261  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  
           

           פחת שנצבר 
           

 283  50  86  2  145  2020בינואר,  1יתרה ליום  
           

 66  25  6  6  29  ת פח
           
           

 349  75  92  8  174  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  
           

יתרת עלות מופחתת ליום 
 51  87  2020בדצמבר,  31

 
60  95  293 
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 )המשך(   , נטו רכוש קבוע   -  7באור  
 

 )המשך(  הרכב ותנועה      
 

  2019שנת 
 מכונות

 ומחשבים

  
 פורים  שי

 במושכר
 )*( 

 
ציוד  

וריהוט  
 סה"כ   רכב  כלי  משרדי

 אלפי ש"ח     
           עלות

           
 7,789  170  904  -  )*(  6,715  2019בינואר,  1יתרה ליום  

           
 124  -  34  51  39  רכישות במשך השנה 

           
של רכוש קבוע שהופחת במלואו גריעות 

 ( 6,549)  )*( ימוש ואינו בש
 
- 

 
(787 )  -  (7,336 ) 

           
           

 577  170  151  51  205  2019בדצמבר,  31יתרה ליום  
           

           פחת שנצבר 
           

 7,571  25  868  -  6,678  2019בינואר,  1יתרה ליום  
           

 48  25  5  2  16  פחת 
           

גריעות של רכוש קבוע שהופחת במלואו 
 ( 6,549)  ואינו בשימוש )*( 

 
- 

 
(787 )  -  (7,336 ) 

           
           

 283  50  86  2  145  2019בדצמבר,  31יתרה ליום  
           

בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום 
2019  60 

 
49 

 
65  120  294 

  
 .סווג מחדש)*(   
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 נכסי זכות שימוש בגין חכירות   -    8אור  ב
 

 גילויים עבור עסקאות חכירה בהן החברה מהווה חוכר .1
 

אשר משמשים לצורך קיום הפעילות השוטפת    ,רכביםו  מבנהחכירה הכוללים חכירות של    לחברה הסכמי
 של החברה.  

ת וכן  ביטול  ו/או  הארכה  אופציות  כוללים  החברה  התקשרה  שבהן  החכירה  מהסכמי  חכירה  חלק  שלומי 
 משתנים. 

 ., לענין הסכם חכירת המבנה ראה להלןשנים 3הינם לתקופה של  רכבים הסכמי החכירות של ה
לתקופה לשכירות חלק מהנכס , חתמה החברה על הסכם מכירת הנכס במסגרת הסכםיד' 15כמפורט בבאור 

של    3של   לתקופה  לשכירות  אופציה  עם  נוספות  3שנים  שכירול  בתמורה  שנים  ניהול  דמי  ודמי  בגין  ת 
מסירת החזקה בנכס . במועד  אלפי ש"ח לחודש צמודים למדד המחירים לצרכן  38  -בסך כולל של כהמבנה  

, מדדה החברה את נכס זכות השימוש במבנה בהתאם IFRS 16לרוכש ובהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי  
החכירה   התחייבות  כ  -לסכום  של  ש"ח    2,499  -בסך  חושבה   -אלפי  של תשלומי    אשר  הנוכחי  הערך  לפי 

(. תקופת השכירות  3.55%החכירה ליתרת תקופת החכירה, מהוונים בשיעור הרבית התוספתי של החברה )
שנים שלהערכת החברה, מימושה ודאי    3שנים, וכוללת אופציה להארכה של    6שנלקחה בחשבון הינה של  

אלפי ש"ח בגין    461  -גין חכירה סך של כבאופן סביר. במועד ההכרה הראשוני הופחת מסך ההתחייבות ב
 דמי חכירה מראש ששולמו בהתאם להסכם. 

 
 

 גילויים בדבר נכסי זכות שימוש  .2
 

  2020שנת 
שכירות  

  מבנה
 

  סה"כ   כלי רכב 
 אלפי ש"ח   

        עלות
        

  4,126  1,627  2,499  2020בינואר,  1ליום 
        
        

        : תוספות במשך השנה
        

תוספות לנכסי זכות שימוש בגין חכירות 
  101  101  -  חדשות בתקופה 

        
        

  ,2274  ,7281  2,499  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  
        

        פחת שנצבר 
        

  854  611  243  2020בינואר,  1ליום 
                

        : תוספות במשך השנה
        

  1,060  644  416  והפחתות פחת
        
        

  ,9141  ,2551  659  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  
        

בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום 
2020  8401,  473  3132,  
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 )המשך(   נכסי זכות שימוש בגין חכירות   -    8באור  
 

 )המשך(  י זכות שימושגילויים בדבר נכס. 2
 

  2019שנת 
שכירות  

  מבנה
 

  סה"כ   כלי רכב 
 אלפי ש"ח   

        עלות
        

 IFRS 16השפעות היישום לראשונה של 
ליום  על הדוחות הכספיים של החברה 

 -  2019בינואר  1

 

920  920  
        

        : תוספות במשך השנה
        

בגין חכירות   תוספות לנכסי זכות שימוש
 2,499  חדשות בתקופה 

 
707  3,206  

        
        

  4,126  1,627  2,499  2019בדצמבר,  31יתרה ליום  
        

        פחת שנצבר 
        

 IFRS 16השפעות היישום לראשונה של 
ליום  על הדוחות הכספיים של החברה 

 -  2019בינואר  1

 

-  -  
        

        במשך השנה: תוספות 
        

  854  611  243  והפחתות פחת
        
        

  854  611  243  2019בדצמבר,  31יתרה ליום  
        

בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום 
2019  2,256 

 
1,016  3,272  

 
 .ו'15 ראה באור  -ניתוח מועדי פירעון של התחייבויות חכירה  
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 , נטו הטבות לעובדים   -  9באור  
 

 .  לאחר סיום העסקהוהטבות  הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר  
 
 הטבות לאחר סיום העסקה  

 
או   פיטורין  בעת  לעובד  פיצויים  לשלם  החברה  את  מחייבים  בישראל  פיטורין  פיצויי  וחוק  העבודה  דיני 

לחוק פיצויי פיטורין כמתואר   14ף  פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת לפי סעי
בשל   החברה  התחייבות  חישוב  העסקה.  סיום  לאחר  כהטבה  מטופלת  כך  בשל  החברה  התחייבות  להלן. 
הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר  

 יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים. 
 

סיום לאחר  לעובדים  הטבה    ההטבות  כתוכנית  המסווגות  הפקדות  ידי  על  כלל,  בדרך  ממומנות,  העסקה 
 מוגדרת או כתוכנית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן.

 
 תוכניות הפקדה מוגדרת  .1

 
סעיף   תנאי  חלים  הפיצויים,  מתשלומי  חלק  התשכ''ג  14לגבי  פיטורין,  פיצויי  על1963-לחוק  פיו  -, 

ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל   הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה 
הסכומים הופקדו  בגינם  לעובדים,  נוספת  בגין   התחייבות  הפקדות  וכן  אלו  הפקדות  לעיל.    כאמור 

 תגמולים מהוות תוכניות הפקדה מוגדרת.
 

  
 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   

       
 429  599  542  ת הפקדה מוגדרתהוצאות בגין תוכניו

 
 תוכניות הטבה מוגדרת  .2 

 
החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות הפקדה מוגדרת, כאמור לעיל, 
ידי הקבוצה כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה   מטופל על 

 מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות. הקבוצה מפקידה סכומים בקופות 
 

 הפסדאו הוצאות שנזקפו לדוח רווח  א(  

  
 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   

       
 147  59  51  עלות שירות שוטף 

 74  112  36  העברת תשואה ממרכיב פיצויים לתגמולים
 212  253  153  יבות להטבות הוצאות הריבית בגין ההתחי 

 ( 220)  ( 265)  ( 152)  הכנסות ריבית בגין נכסי התוכנית
       

 213  159  88  סך הוצאות בגין הטבות לעובדים
       

 69  116  ( 109)  תשואה בפועל על נכסי התוכנית
       

       ההוצאות הוצגו בדוח רווח והפסד כדלקמן:
       

 119  47  41  רותעלות המכי
 14  6  5  הוצאות מכירה ושיווק 

 14  6  5  הוצאות הנהלה וכלליות
 66  100  37  הוצאות מימון 

       
  88  159  213 
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 ( המשך )   הטבות לעובדים, נטו   -  9באור  
 

 )המשך(  תוכניות הטבה מוגדרת  .2 
 

 , נטו)התחייבות התוכנית( נכסי התוכנית ב(  
 צמברבד 31ליום   
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

     
 7,213  6,926  שווי הוגן של נכסי התוכנית

 7,320  6,950  התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרתבניכוי 
     

 ( 107)  ( 24)  , נטו)התחייבות התוכנית( סה"כ נכסי תוכנית
 
 רת השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגד(  ג 

  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

     
 6,646  7,320  בינואר  1יתרה ליום  

 253  153  הוצאות הריבית 
 59  51  עלות שירות שוטף 

 -   ( 346)  הטבות ששולמו
 362  ( 228)  אקטוארי, נטו)רווח( הפסד 

     
 7,320  6,950  בדצמבר 31יתרה ליום  

 
 נכסי התוכנית  ד( 
 

 כניתנכסי התו (  1 
נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך וכן פוליסות 

 ביטוח מתאימות.  
 
 התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית (  2 

  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

     
 6,872  7,213  בינואר  1יתרה ליום  

     
 265  152  הכנסות ריבית

 49  50  ידי המעבידהפקדות לתוכנית על 
 ( 112)  ( 36)  העברת תשואה מרכיב פיצויים לתגמולים 

 -  ( 346)  הטבות ששולמו
 139  ( 107)  אקטוארי, נטו (הפסדרווח )

     
 7,213  6,926  בדצמבר 31יתרה ליום  

 
 ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת  ה(  

 
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
  % 

     
 2.2   .12  לסוף התקופה  שיעור ההיוון
   3.8   2.2  לתחילת התקופה שיעור ההיוון

   3.5   3.5  שיעור עליית שכר צפויה 
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 ( המשך )   הטבות לעובדים, נטו   -  9באור  

 
 סכומים, עיתוי ואי וודאויות של תזרימי מזומנים עתידיים  ו(   

 
הנח אפשריים  שינויים  בהנחה להלן  אקטוארית  הנחה  לכל  הדיווח,  תקופת  לסוף  לסבירים  שבים 

 שיתר ההנחות האקטואריות נותרו ללא שינוי: 
 

  

השינוי  
במחויבות 

 להטבה מוגדרת 
 אלפי ש"ח   
   

   :  2020בדצמבר  31ליום 
   

   מבחן רגישות לשינוי בשיעור עליית שכר צפויה 
   

 ( 317)  ( 3.5%)במקום  4.5%עליית שכר של  
   

   מבחן רגישות לשינוי שיעור ההיוון של התחייבות ונכסי התכנית
   

 280  1.0%עליית שיעור היוון של 
 ( 322)  1.0%של  ירידת שיעור היוון 

 
 

 בגין מענקים ממשלתיים התחייבויות    -  10באור  
 

 ב'( 13)ראה גם באור  מענקים ממשלתיים
 

    2020  2019 
 אלפי ש"ח     

       
 164  144    בינואר  1יתרה ליום  

       
 ( 20)  ( 13)    שינוי במהלך השנה 

       
 144  131    בדצמבר   31יתרה ליום  

        

 
 מכשירים פיננסיים   -  11באור  

 
 יםגורמי סיכון פיננסי א. 

 
סיכון    חוץ,טבע  חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכון שוק )סיכון מהקבוצה  פעילויות  

מדיניות החברה היא לבחון מעת לעת את החשיפה  סיכון נזילות.  וסיכון מחיר( סיכון אשראי ו  ריבית
 המאזנית ולהגן על היתרות החשופות באמצעות השקעת עודפי המזומנים שברשותה. 

 
השפעות   למינימום  לצמצום  בפעולות  מתמקדת  הקבוצה  של  הכוללת  הסיכונים  ניהול  תוכנית 

 ות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. שלילי
 

ידי   על  מבוצע  הסיכונים  החברה  סמנכ"לניהול  של  ידי    הכספים  על  שאושרה  למדיניות  בהתאם 
עם    ומגדיר  מעריך מזהה,    הכספים  סמנכ"להדירקטוריון.   פעולה  בשיתוף  פיננסיים  ועדת  סיכונים 

 .  השקעות של החברה
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 )המשך(   מכשירים פיננסיים   -  11באור  
 

 )המשך( גורמי סיכון פיננסיים א. 
 

 סיכוני שוק  .  1
 

 מטבע חוץסיכון  
 

ישראלי  מטבע  של  עסקית  בסביבה  פועלת  נעשות    החברה  ממכירותיה  משמעותי  חלק  כאשר 
לסיכוני מטבע    ליצוא. לה חשיפה  קיימת  עסקיה  לאופי  בשערי  חוץ  בהתאם  כתוצאה משינויים 

   (.וחלקן אירו  הדולר האמריקאיחליפין )בעיקר  
  

 סיכון ריבית 
 
סיכון ריבית הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי ישתנו   

 כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית שוק.
   . 2020בדצמבר  31אין חשיפה משמעותית לסיכון ריבית ליום קבוצה ל
  

 סיכון אשראי         
 

הסיכו  הוא  אשראי  בהתחייבויותיו  סיכון  או  כלקוח  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  שכנגד  שהצד  ן 
ייגרם לקבוצה הפסד. וכתוצאה מכך  פיננסי  מכיוון שמרבית לקוחות החברה   הנובעות ממכשיר 

של   החובות  גבית  ודאות  ממשלותיהם,  ידי  על  הנתמכים  העולם  ברחבי  צבאיים  גופים  הינם 
 החברה הינה גבוהה. 

אלפי   9,880 -וחייבים שונים בסכום כולל של כ לקוחותלחברה יתרות   2020בדצמבר,  31נכון ליום 
, ראה  והחייבים השונים  החברה אינה צופה סיכוני אשראי מהותיים בגין יתרות הלקוחות.  ש"ח

 .א' להלן15גם באור 
 

 סיכון נזילות  .2
 

ויומיים.  חודשיים  תקציבים  באמצעות  במזומנים  למחסור  הסיכון  את  בוחנת  מטרת    הקבוצה 
מהבנק  יתר  במשיכות  שבשימוש  הגמישות  לבין  מימון  קבלת  בין  איזון  על  לשמור  הקבוצה 

 . ו'15לענין מועדי פרעון ההלוואות ראה באור והלוואות מהבנק. 
 

 שווי הוגן  ב.
 

לקוחות, חייבים  ,  פקדונות מוגבלים בשימושהיתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים,  
אש חובה,  שירותיםויתרות  ולנותני  לספקים  התחייבויות  בנקאיים,  מתאגידים  ויתרות  ,  ראי  זכאים 

 תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.  והלוואות מתאגידים בנקאייםהתחייבויות בגין חכירה  ,זכות
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 )המשך(   מכשירים פיננסיים   -  11באור  
 

 מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק  .ג

  
שער מבחן רגישות לשינויים ב
 החליפין של הדולר

 רווח )הפסד( מהשינוי   

  
עליית שע"ח של  

10%  
ירידת שע"ח 

 10%של 
 אלפי ש"ח   

     
2020  626  (626 ) 

     
2019  597  (597 ) 

 מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות 
 

ינויים אפשריים  השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי ש
 סבירים במשתני סיכון אלה.

החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות או  
הרווח את  מציגים  הרגישות  מבחני  המדווחים.  הכספי  ההפסד  המצב  בגין    או  פיננסי  מכשיר  כל  עבור 

ל נכון  עבורו  שנבחר  הרלוונטי  הסיכון  בסיס  משתנה  על  נעשתה  הסיכון  גורמי  בחינת  דיווח.  מועד  כל 
מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות  

 ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.
 

 תנאי הצמדה    ד. 
 

 2019בדצמבר    31ליום    2020בדצמבר    31ליום    
     במטבע       במטבע   
חוץ או    

בהצמדה  
 אליו * 

  
ללא  
 **   הצמדה 

  
 

 סה"כ 

חוץ או   
בהצמדה  

 אליו * 

  
ללא  
 **   הצמדה 

  
 

 סה"כ 
 אלפי ש"ח      

             נכסים שוטפים 
 6,730  4,572  2,158  3,333  ( 191)  3,524  מזומנים ושווי מזומנים 

 2,501  2,501  -  6,503  6,503    פקדון מוגבל בשימוש 
 6,917  2,989  3,928  9,240  6,482  2,758  לקוחות

             
  6,282  12,794  19,076  6,086  10,062  16,148 

             
             שוטפות   התחייבויות 

 1,501  1,501  -  1,500  1,500  -  אשראי מתאגיד בנקאי 
 הלוואות חלויות שוטפות של

  מתאגידים בנקאיים  
 

-  36  36  -  36  36 
 חלויות שוטפות של 

 התחייבויות בגין חכירה  
  

- 
  

727 
  

727 
  

- 
  

935 
  

935 
 775  659  116  797  787  10  ספקים ונותני שרותים 
 1,143  1,143  -  1,679  1,679  -  זכות   זכאים אחרים ויתרות

             
  10  4,729  4,739  116  4,274  4,390 

             לא שוטפות   ייבויות התח 
 68  68  -  34  34  -  בנקאיים  הלוואות מתאגידים

 2,177  2,177  -  1,583  1,583  -  התחייבויות בגין חכירה 
  10  6,346  6,356  116  6,519  6,635 

             
 .הצמודים לדולר יםתחייבויות בגין מענקים ממשלתית הלה לא כולרהית  , * בעיקר בדולר ארה"ב

 .* למעט התחייבויות בגין חכירה אשר צמודות למדד המחירים לצרכן*
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   מסים על ההכנסה   -  12באור  
 

 חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  א. 
 

 בישראל וחברה מאוחדת החברה  
 

   
 חוק עידוד השקעות הון(  -)להלן על תיקוניו   1959  - התשי"טהחוק לעידוד השקעות הון,    

 
 
 יקון החוק לעידוד השקעות הון ת

 
לשנים    פורסם  2011ינואר  בחודש   הכלכלית  המדיניות  חוק  חקיקה(,    2012  -ו  2011בכנסת  )תיקוני 
החוק(.  -)להלן    1959-, אשר קובע, בין היתר, תיקונים בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט2011-התשע"א

את מסלולי ההטבות שבחוק ומחיל שיעור מס . התיקון משנה  2011בינואר,    1תחולת התיקון היא מיום  
המס   משנת  החל  החברה.  של  המועדפות  ההכנסות  כלל  על  )ללא 2011אחיד  לבחור  רשאית  החברה   ,

נעשתה   שלגביה  מס  שנת  מאותה  והחל  התיקון  לתחולת  לעבור  אם  מבחירתה(  בה  לחזור  אפשרות 
 המפורטים בהמשך. הבחירה יחולו עליה שיעורי המס המתוקנים

חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  פורסם ה  2013ש אוגוסט  בחוד
תשע"ג2014-ו  2013לשנים   )להלן    71תיקון    את   הכולל  2013-(,  הון  השקעות  עידוד  התיקון(.    -לחוק 
המועדף    שיעורכי    קובע  התיקון מהמפעל  המועדפת  ההכנסה  על    16%  הוא  ואילך   2014  בשניםהמס 
 לחוק, ראה להלן. 73בקשר לשינויים בשיעורי המס הנובעים מתיקון   (.9% -' א פיתוח)באזור 

 
  כאמור   המועדף  המפעל  מרווחיאו לתושב חוץ    ליחידיחולק דיבידנד  ש  במידה  כי  התיקון  קובעכן,    מוכ

 .20% של  בשיעור מס יחוללעיל, 
 

 ( 73)תיקון  החוק לעידוד השקעות הון תיקון 
 

דצמבר   הכלכלית   2016בחודש  המדיניות  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  חוק  פורסם 
  -לחוק עידוד השקעות הון )להלן    73תיקון    את  הכולל,  2016  -(, התשע"ז  2018  -ו  2017לשנות התקציב  

מיום  המס    שיעורכי    קובע  התיקון התיקון(.   הממוקם   ואילך  2017בינואר,    1שיחול  מועדף  מפעל  על 
שיעור המס למפעל מועדף אשר אינו ממוקם באיזור פיתוח א' )   9%במקום    7.5%פיתוח א' הינו  באיזור  

 החברה נמצאת באזור פיתוח א'.  (.16%נותר 
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 ( המשך )   מסים על ההכנסה   -   12באור  
 

   שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצהב.      
 

 . 23%הינו  ךואיל  2018משנת שיעור מס החברות בישראל  .1
 

 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.  
 

הינם שיעורי מס פרוגרסיביים של  -שיעורי המס העיקריים החלים על החברה המאוחדת בארה"ב  .2
 .  ניו יורקשל  (state)כולל מס מדינה  26%עד 

 
קיימת אמנה   לבין ארה"ב  ישראל  על  בין מדינת  עיקר השלכותיה של האמנה  למניעת כפל מס. 

של   בשיעורים  במקור  מס  ניכוי  הינה  ריבית   15%  -ו  17.5%,  12.5%החברה  דיבידנד,  מתשלומי 
 ותמלוגים, בהתאמה, על ידי החברה המאוחדת לחברה. 

 
 שומות מס ג.

 
המס   שנת  וכולל  עד  סופיות  מס  שומות  הוצאו  ווינד2015לחברה  המאוחדת  לחברה  מס  סל  -.  שומות 

המס   שנת  וכולל  עד  המס   . 2015סופיות  חוקי  פי  על  הנישומה  אינק.  אר.אס.אל.  המאוחדת  לחברה 
 .  2016בארה"ב הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 

 
 הפסדים מועברים לצורכי מס ד.

 
אשר   חמליון ש"  1.5  -, לחברה הפסדים עסקיים מועברים לצורכי מס בסך של כ2020בדצמבר    31ליום  

 . הוכרו בגינם נכסי מסים נדחים, ראה סעיף ה' להלן
 

נכסילא   ובחבר  יםנדח  יםמס  הוכרו  וינדסל  המאוחדות  עסקיים  ות  הפסדים  בגין  אינק  אר.אס.אל. 
מליון ש"ח, בהתאמה, בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה   1.7  -מליון ש"ח וכ  24.8  -להעברה בסך של כ

   .לעין
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 ( המשך )   מסים על ההכנסה   -   12באור  
 

 מסים נדחים  .ה
 
 הפסד או  דוחות רווח    דוחות על המצב הכספי   
 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום    בדצמבר   31ליום    
  2020  2019  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

           נכסי מסים נדחים 
           

 ( 60)  ( 129)  ( 14)  189  203  הפרשי עיתוי 
 ( 949)  1,485 ) ( 111)  -  111  הפסדים מועברים לצרכי מס 

           
 ( 1,009)  1,356  ( 125)  189  314  סה"כ 

           
מסים  )הכנסות( הוצאות

 ( 125)      ם דחינ
 
1,356 

 
(1,009 ) 

           
       189  314  נכסי מסים נדחים, נטו 

 
 . 7.5%מס בגינו הוכרו נכסי מסים נדחים הינו שיעור ה

 
 הפסד וארווח בהכלולים  (הטבת מסמיסים על ההכנסה ).      ו              

 
 בדצמבר   31ביום    לשנה שהסתיימה   
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   

       
 2  1,258  253  מסים שוטפים

 40  85  29  מסים בגין שנים קודמות 
 ( 1,009)  1,356  ( 125)  מסים נדחים 

       
  157  2,699  (967 ) 
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 ( המשך )   מסים על ההכנסה   -   12באור  
 
 :מס תיאורטי .  ז
 

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים בדוח   
מסים על ההכנסה שנזקף בדוח    רווח והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום

 רווח והפסד: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בדצמבר   31ביום    לשנה שהסתיימה   
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח    

       
 2,170  9,859  ( 1,691)  הכנסה  הלפני מסים על )הפסד( רווח 

       
 23%  23%  23%  שיעור המס הסטטוטורי

       
 499  2,268  ( 389)  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

       
 ההכנסה הנובעת מהגורמים  עלייה )ירידה( במסים על

 הבאים:  
  

 
 

 
 

       
 ( 336)  264  262  הטבה בשיעור מס למפעל מועדף

 37  9  4  הוצאות שאינן מותרות לצרכי מס 
 40  85  29  מסים בגין שנים קודמות 

 רי המס  התאמת יתרות מסים נדחים בגין שינוי בשיעו
 הצפויים לניצול  

  
 -   -  (768 ) 

מסים נדחים בגין הפסדים להעברה אשר לא נוצרו  ב שינוי
 בשנים קודמות        

      
-  -  (406 ) 

 וניצול  ים נדח יםמס ןבגינ ושלא נוצר הפסדים
 הפסדים שלא נוצרו בגינם מסים נדחים    

  
156  

 
(1 )  

 
19 

 -  -  88  להפרש בשיעורי מס על הכנסות מחו"
 ( 52)  74  7  נטו ,הפרשים אחרים

       
 ( 967)  2,699  157  )הטבת מס( הכנסה  ה מסים על  
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 ושיעבודים   , ערבויות התקשרויות, התחייבויות תלויות   -   13באור  
 

 התקשרויות  . א
  

בהסכם  אי.בי.אי בע"מ והשקעות בישראל שירותי בורסה התקשרה החברה עם חברת  2017ביולי  3ביום 
 החברה. במניותשוק לפיו תשמש כעושה 

 
 התחייבויות תלויות  .ב

 
ישראל   ממשלת  עם  ופיתוח  מחקר  חוזי  הראשי    -בתוקף  לשלם    -המדען  הקבוצה  חברות  התחייבו 

ממשלת  השתתפה  שבמימונם  ופיתוח  ממחקר  שינבעו  מוצרים  ממכירות  ישראל  לממשלת  תמלוגים 
כשהוא    ישראל. ישראל  מממשלת  שהתקבל  המענק  סכום  על  יעלה  לא  התמלוגים  של  הכולל  הסכום 

ובחלקו   לדולר,  של    150%צמוד  בשיעור  יהיו  התמלוגים  שהתקבל.  המוצרים   3.5%מהמענק  ממכירות 
מגיעה לאחר הפרשות לתמלוגים לסך   2020בדצמבר,    31הרלבנטיים. סך ההתחייבות הפוטנציאלית ליום  

וליום    5,854  -של כ כ  2019בדצמבר,    31אלפי ש"ח    6,296  -מגיעה, לאחר הפרשות לתמלוגים, לסך של 
כל   בגינו  הוכרה  לא  ולפיכך  בגינו  מכירות  צפויות  שלא  לפרויקט  מתייחס  ברובו  הסכום  ש"ח.  אלפי 

 . 10התחייבות. ראה גם באור 

 
 ערבויות  .ג
 

הערבויות הבנקאיות   עבוד  העמידה שיתרת  ביצוע  להבטחת  ליום  החברה  נכון  ביצוע,  טיב  בגין    31ות, 
  .אלפי ש"ח 1,302 -כ, הינה בסך של 2020בדצמבר 

 

 שיעבודים  ד.
 

שנטלה החברה מבנק נמסרו והערבויות למימון הפעילות השוטפת  האשראי הבנקאילטובת הבטחת  .1
 :להלן(  2)לענין אמות מידה בקשר לאשראי הבנקאי, ראה סעיף   הבטחונות הבאיםלבנק 

 
וחברת הבת ושעבוד    . א סל, ושעבוד קבוע על הון המניות הבלתי    ינדו שוטף על כל נכסי החברה 

 סל. ינדוסל ועל המוניטין של החברה ושל ו ינדו נפרע של החברה ושל ו
 שעבוד ממסרים ודוקומנטים המופקדים בחשבון החברה בבנק.  .ב
 סל.  ינדו ו  בתה שעבוד מניות חברת  .ג
 ת הבנק.שעבוד פוליסת הביטוח של החברה לטוב  .ד

הדוח מסתכמת  .ה כל הכספים שמופקדים בפקדון שיתרתו למועד  שעבוד קבוע ראשון בדרגה על 
 מליון ש"ח לרבות כל הזכויות הנובעות ממנו. 2.5 -לסך של כ

 

 בטחונות שנמסרו לבנק על ידי בעלי השליטה בחברה: 
 

 חזקות על ידי בעלי השליטה בחברה. ושעבוד מניות החברה המ  . א
 .מיליון ש"ח 1ל בעל השליטה ומנכ"ל החברה, מר זאב דגני, מוגבלת לסך ערבות אישית ש  .ב
 

ציוד אחר  וכל  בדיקה  ציוד  חומרים,  על  שעבוד  נרשם  ללקוח  החברה  התחייבות  להבטחת  בנוסף, 
במסגרת   החברה  שקיבלה  משנה  מקבלני  התחייבות  כל  ועל  החברה  ע"י  ויפותח  יווצר  שיירכש 

 התקשרויותיה עם קבלני משנה.
 

 ה פיננסיותת מידאמו .2
לעמוד באמת מידה פיננסית אשר  בנוסף להעמדת הבטחונות כאמור לעיל, התחייבה החברה לבנק  

 מסך מאזן החברה.  25% -יהיה בשיעור שלא יפחת מ לפיה ההון העצמי המוחשי של החברה
של   המבוקרים  המאוחדים  השנתיים  הכספיים  בדוחות  תיבדק  הפיננסית  בהתניה  העמידה  בחינת 

 ה. החבר
 .עומדת החברה באמת המידה הפיננסית  2020בדצמבר,  31נכון ליום  

 

 מדרגה ראשונה על רכב. שיעבוד  םבנק נרשלחברה התחייבויות הלהבטחת  .3
 

 מליון ש"ח. לטובת  4הדוח חתמה החברה על מסגרות אשראי נוספות עם בנק נוסף בסך של  בשנת   .4
 .מליון ש"ח לטובת הבנק 4פי בסך של הבטחת התחייבויותיה לבנק שעבדה החברה פקדון כס
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    הון   -  14באור  
 

 הון המניות  הרכב  . א
 

 2019  -ו   2020  בדצמבר   31  
 מונפק ונפרע   רשום   

 מספר מניות   
     

 11,122,674  20,000,000 ערך נקוב כל אחת ש"ח  1מניות רגילות בנות 
 
 התנועה בהון המניות  .ב

 
השנים   תנ  2019  -  2020במהלך  היתה  המניותלא  הון  בסך  כלשהי  של    הרשום,  ועה  והנפרע  המונפק 

  החברה.
 
 זכויות הנלוות למניות  .ג
 

וזכות למינוי הדירקטורים   .1  זכויות בפירוק החברה  זכות לדיבידנד,  זכויות הצבעה באסיפה הכללית, 
 בחברה. 

 
 אביב.-סחירות בבורסה לניירות ערך בתל .2

 
 ידי החברהמניות החברה המוחזקות על  -מניות אוצר  .ד
 

 החזקות החברה במניות החברה הינן כדלקמן: 
 

 בדצמבר   31ליום    
  2020  2019 

     
 1,000,000  1,000,000  ש"ח(  -)ערך נקוב  מניות

     
 9.0  9.0  %(  -שיעור מההון המונפק )ב

     
 5,795  5,795  עלות )באלפי ש"ח(
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 הכספיים   סעיפי הדוחות ל נתונים נוספים    -  15באור  
 

 לקוחות:  א. 
 

 בדצמבר   31ליום       
  2020  2019 
 אלפי ש"ח      

     חובות פתוחים: -לקוחות בחו"ל 
 280  242  ממשלת ארה"ב  
 21  24  ממשלות במערב אירופה 
 3,641  1,303  במזרח הרחוק ממשלות 
 -  1,151  בארה"ב  אחרים 
 183  183  במזרח הרחוק אחרים 
  2,903  4,125 

     
     חובות פתוחים: -לקוחות בארץ 

 389  4,022  ממשלת ישראל ו/או חברות ממשלתיות 
 2,603  2,515  חברות אחרות  

     
  6,537  2,992 

     
  9,440  7,117 

     
 ( 200)  ( 200)  הפרשה להפסדי אשראי )*(  -בניכוי

     
 6,917  9,240  לקוחות, נטו

 
   חובות לא הוכרו חובות אבודים(. 2019)בשנת הכירה החברה בחובות אבודים לא בשנת הדוח )*( 
 מים. י 60הינו  הלקוחות אינם נושאים ריבית. ממוצע ימי אשראי לקוחות      

 
להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם ירידת ערך )הפרשה לחובות מסופקים(, לקוחות נטו, לפי  

 ייה ביחס לתאריך הדיווח: תקופת הפיגור בגב
 

 לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו   לקוחות שטרם      

      

הגיע מועד  
פרעונם )ללא  
  פיגור בגבייה( 

 עד
  יום   30

60-30   
  יום 

 
60-120 

 יום 

  
120-270 

 יום 

 
  270מעל 

 סה"כ   יום 
 אלפי ש"ח        

                   
 9,240  )*(  604  99  434  43  11  8,049      2020בדצמבר,  31

                   
 6,917  997  -  -  104  11  5,805      2019בדצמבר,  31

 
 נפרע למועד אישור הדוחות הכספיים. זה )*( חוב  

 
 :אחרים חייבים ויתרות חובה ב.

 , בדצמבר   31ליום         
      2020  2019 
 אלפי ש"ח       

         
 36  7      מס ערך מוסף 

 61  165      מקדמות לספקים
   5  65      הלוואות לעובדים

 219  220      ות הוצאות מראש ושונ
         

      457  321 
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 )המשך(   נתונים נוספים לסעיפי הדוחות הכספיים   -  15באור  
 

  אשראי מתאגידים בנקאיים ג.
 
 :הרכב .1
 

 ר בדצמב  31ליום     
 2019  2020  שיעור ריבית  
 אלפי ש"ח   %  

      
 1,501  1,500  .53 אשראי לזמן קצר 

 36  36  1.85פריים +  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 
   1,536  1,537 

 
 .ד'13באור ראה ,  ושעבודיםבאשר לבטחונות  .2
 

 
 ספקים ונותני שירותים:  ד.

 בדצמבר   31ליום         
      0202  2019 
 אלפי ש"ח         

         
 99  10      בחו"ל 
         בארץ: 

 591  787      חובות פתוחים 
 85  -      המחאות לפרעון 

         
      797  775 

 
 זכאים ויתרות זכות:   ה.

 72  139      )באמצעות חברת ניהול(  שליטהבעלי 
 876  857      עובדים ומוסדות בגין שכר

 -  451      מס ערך מוסף 
 846  831      הפרשה לחופשה ולהבראה 

 34  27      עמלות לסוכנים 
 161  205      הוצאות לשלם ואחרים

         
      2,510  1,989 
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 ( המשך)   נתונים נוספים לסעיפי הדוחות הכספיים   -  15באור  
 

 :ת בגין חכירה והתחייבויו התחייבויות לתאגידים בנקאיים ו.  
 

 : הרכב . 1 
 

 בדצמבר   31ליום     שיעור 
 2019  2020   הריבית  
 ש"ח  אלפי     % 

          הלוואות מבנקים: 
 104  70   0.6פריים +  ללא הצמדה

 ( 36)  ( 36)    חלויות שוטפות  -בניכוי 
       
    34  68 

 
          : התחייבויות בגין חכירה

 3,112  2,310   3.55% למדד  הצמדהב
 ( 935)  ( 727)    חלויות שוטפות  -בניכוי 

       
    1,583  2,177 

 
פי    ותמציגשלהלן    אותהטבל .2 על  הקבוצה  של  הפיננסיות  ההתחייבויות  של  הפירעון  זמני  את 

ולרבות אשראי לזמן    למעט סכומים שנפרעים בזמן הקצר  התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים
 )כולל תשלומי ריבית(: קצר מבנקים

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2020בדצמבר  31ליום  
  
   

 
שנה  

 ראשונה

 
 

שנה  
 שניה 

 
 

שנה  
 שלישית 

 
שנה  
  רביעית
 ואילך

 
 
 

 סה"כ 
       
 ש"ח אלפי   
       
  

 72 - - 36 36 הלוואות מתאגידים בנקאיים
 1,500 - - - 1,500 מבנקים  אשראי לזמן קצר 
 2,493 654 485 539 815 התחייבויות בגין חכירה  
       
  2,351 575 485 654 4,065 
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 ( המשך)   נתונים נוספים לסעיפי הדוחות הכספיים   -  15באור  

 
 : )המשך( והתחייבויות בגין חכירה  התחייבויות לתאגידים בנקאיים ו.  
 

 )המשך(  .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : הכנסות ממכירות .  ז

 
 לשנה שהסתיימה   

 בדצמבר   31ביום  
  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח   מחוץ לארץ: 
       ארה"ב: 
 8,256  10,368  9,762   הממשלה  
 171  441  262  אחרים   
       אירופה:  
 233  145  897  ממשלות    

 39  -  -  אחרים    
       המזרח הרחוק:   

 11,162  3,916  291  ממשלות   
 2,486  3,791  1,918  אחרים   

       
       

  13,130  18,661  22,347 
       בארץ: 

 1,097  2,699  3,003  חברות ממשלתיות  
 234  467  912  משלת ישראל מ 
 871  223  3,666  אחרים  

       
  7,581  3,389  2,202 

       
       

  20,711  22,050  24,549 
 
 
 
 

 )*(   2019בדצמבר  31ליום  
  
   

 
שנה  

 ראשונה

 
 

שנה  
 שניה 

 
 

שנה  
 שלישית 

 
שנה  
  רביעית
 ואילך

 
 
 

 סה"כ 
       
 אלפי ש"ח   
       
  

 108 - 36 36 36 הלוואות מתאגידים בנקאיים
 1,501 - - - 1,501 מבנקים  אשראי לזמן קצר 
 3,372 1,115 511 811 935 התחייבויות בגין חכירה  
       
  2,472 847 547 1,115 4,981 
       
 .2019לטבלה זו נוספו תשלומי ריבית שלא נכללו בדוחות הכספיים לשנת  )*(  
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 )המשך(   נתונים נוספים לסעיפי הדוחות הכספיים   -  15באור  
 

 : עלות המכירות . ח
 

 לשנה שהסתיימה   
 בדצמבר   31ביום  

  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   

       
 5,991  4,849  3,714  חומרים קניות

 8,307  6,430  5,296  שכר עבודה והוצאות נלוות 
 1,118  899  716  הוצאות אחרות

 96  649  751  והפחתות פחת
       

  10,477  12,827  15,512 
 185  1,223  2,875  במלאי  קיטון 

       
  13,352  14,050  15,697 

 
 : הוצאות מחקר ופיתוח . ט
 

 לשנה שהסתיימה   
 בדצמבר   31ביום  

  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   

       
 286  2,403  2,048  שכר עבודה והוצאות נלוות 

 -  197  67  חומרים וקבלני משנה 
 223  45  52  אחרות פחת ו

       
  2,167  2,645  509 

     
  

 : ושיווקהוצאות מכירה    .  י
 

 לשנה שהסתיימה   
 בדצמבר   31ביום  

  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   

       
 1,966  1,961  3,125  שכר עבודה והוצאות נלוות 

 116  156  68  עמלות בגין מכירות
 550  376  55  נסיעות לחו"ל

 181  195  215  שירותים מקצועיים
 223  211  271  אחרות פחת ו

       
  3,734  2,899  3,036 
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 )המשך(   נתונים נוספים לסעיפי הדוחות הכספיים   -  15באור  
 

 : הוצאות הנהלה וכלליות . אי
 

 לשנה שהסתיימה   
 בדצמבר   31ביום  

  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   

       
 1,688  1,690  1,589  שכר עבודה והוצאות נלוות 

 19  251  190  והפחתותפחת 
 450  367  503  שירותים מקצועיים

 97  28  23  אחזקת רכב 
 230  231  252  גמול דירקטורים
 92  182  115  טלפון ותקשורת

 68  43  27  משרדיות
 63  76  86  אגרות 
 90  46  54  השמה 
 390  410  167  אחרות 

       
  3,006  3,324  3,187 

 
 

 מימון  ()הוצאות הכנסות . בי
 

  
 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר   31ביום  
  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח   
       הכנסות מימון

 -     3  49  אחרות 
 452  -     -  , נטושינוי בשערי חליפיןמ רווח

       
  49  3  452 

 
       הוצאות מימון 

 336  205  197  בנקאיהוצאות מימון בגין אשראי 
 -     450  201  , נטווי בשערי חליפיןהפסד משינ

 -     86  29  הוצאות מימון בגין חכירה  
 סיוםעלויות מימון בגין הטבות לעובדים לאחר 

 66  100  37  העסקה  
       

  464  841  402 
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 ( המשך )   נתונים נוספים לסעיפי הדוחות הכספיים   -  15באור  
 

 למניה)הפסד( רווח  . גי
 

 
 למניה: )הפסד(  כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח הנקיפירוט    

 
  בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום    
  2020  2019  2018  

  

כמות  
מניות  

  משוקללת 

 הפסד 
המיוחס  
לבעלי  

המניות של  
  החברה 

כמות  
מניות  

  משוקללת 

 רווח  
המיוחס  
לבעלי  

המניות של  
 החברה 

 

כמות  
מניות  

  משוקללת 

 נקי   רווח 
מיוחס  ה 

לבעלי  
המניות של  

 החברה 

 

  אלפי ש"ח   אלפים   אלפי ש"ח   אלפים   אלפי ש"ח   אלפים    
              

  3,137  11,122  7,160  11,122  ( 848,1)  11,122  כמות המניות והרווח  
              

בניכוי מניות משוקללות  
  המוחזקות על ידי החברה

 
(1,000 )  -  (1,000 )  -  (,0001 )  - 

 

              
 לצורך חישוב רווח  

 3,137  10,122  7,160  10,122  ( 1,848)  10,122  בסיסי )הפסד( נקי  
 

              
 
 

 ממכירת נכס מקרקעין רווח  . די
 

זכויות חכירה מהוונות של קרקע  ו   מבנה החברה  כולל רווח ממכירת  2019דוח הרווח או ההפסד לשנת  
כממנהל מקרקע של  ישראל בשטח  פעילותה    8,000  -י  מנוהלת  ובו  החברה,  עליו ממוקמים מבנה  מ"ר 

לצד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעל המכירה נעשתה    .באיזור התעשייה, רמת גבריאל, מגדל העמק
של   לסך  בתמורה  בה,  הסכם    12.5השליטה  על  החברה  חתמה  ההסכם,  במסגרת  בנוסף  ש"ח.  מיליון 

מה חלק  )כלשכירות  כ  1,300  -נכס  של  כולל  סך  מתוך  המשך    4,000  -מ"ר  לצורך  בנכס(  הקיימים  מ"ר 
 .  מליון ש"ח 11.6 -והוכר רווח של כ נמסרה החזקה בנכס לרוכש 2019ביוני   6ביום . פעילותה בנכס

 
כ,  2019  בדצמבר  31ליום           של  המכירה    1.1  -סך  מתמורת  ש"ח  נאמנותהמליון  בחשבון  ביום  ופקד   .5  

רוכש כמפורט שנדרשו ע"י האישורים  כל ההמצאת  הועברה יתרה זו לחברה וזאת לאחר    2020בפברואר  
 בהסכם. 
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 ן וצדדים קשורים י י יתרות ועסקאות עם בעלי ענ   -  16באור  
 

 : עם בעלי עניין יתרות . א
 

 
    

 : המועסקים בחברה (דירקטורים)לרבות  ניהוליים מפתח אנשי העסקת בגין הטבות .ב
 

  
 ביום   שהסתיימה   לשנה 

 בדצמבר   31
  2020  2019  2018 
 סכום     סכום     סכום     

  
  מספר 
  "ח ש   אלפי   אנשים 

  מספר 
  אנשים 

  אלפי 
  "ח ש 

  מספר 
  אנשים 

  אלפי 
 "ח ש 

             
הוצאות נלוות ששולמו לשני מנהלים 

 בעלי שליטה המועסקים בתאגיד 
 

2  132  2  116  2  179 
דמי ניהול לחברה בשליטת בעלי  

 שליטה  
 

2 
 

1,246 
 

2 
 

1,243 
 

2 
 

1,227       
 

 בונוס לחברה בשליטת בעלי שליטה
 

2 
 
- 

 
2 

 
- 

 
2 

 
88       

שאינם   דירקטוריםבגין  הוצאות סך
 לרבות יו"ר הדירקטוריון  מועסקים

 
4  252  4  231  4  230 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בדצמבר   31  ליום   
  2020  2019   

 אלפי ש"ח   
       : ויתרות זכות ות בסעיף זכאיםיתרות זכות שוטפ

       
   72  139  שליטה בעלי 
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 )המשך(  ן וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניי   -  16באור  
 

 )המשך( עסקים בחברההמו (דירקטורים)לרבות  ניהוליים מפתח אנשי העסקת בגין הטבות .ב

 
 התגמול ליו"ר הדירקטוריון 

 
את התקשרות החברה  אישרה  אשר  , נקבע באסיפה הכללית  יאיר רמתיהתגמול ליו"ר הדירקטוריון, מר  

בתוספת   ש"ח  80,000גמול שנתי בסך של    נקבע כי ישולם  השתתפות בישיבות הדירקטוריון  עמו. בגין
 . מע"מ כדין

 
למימון טיסות ושהות בבית מלון בחו"ל במסגרת נסיעות   יאירזכאי מר  במסגרת תפקידו מטעם החברה  

 5טיסות לחו"ל עד    ש"ח עבור כל יום שהייה בחו"ל.  2,500לחו"ל כנציג החברה, כן זכאי לתשלום בסך  
שעות טיסה ולכל יעדי אירופה יהיו במחלקת תיירים וטיסות טראנס אטלנטיות יהיו במחלקת עסקים.  

עסק עם  בקשר  הקשר  בנוסף  ליצירית  משמעותית  תרומה  תרם  רמתי  שמר  חדשים  לקוחות  עם  אות 
)ארבעה אחוזים( מן התמורה, שאינה כוללת מע"מ   4%והעסקה עמם, יהא מר רמתי זכאי לסך המהווה  

ומיסים אחרים, שישלם הלקוח לחברה בפועל כתוצאה מן העסקה כאמור, בכפוף לכל דין ובכפוף לכך,  
 אלפי ש"ח בשנה.  500אמור לא יעלה סך של  שסכום הבונוסים הכולל כ

 לא היו עסקאות מזכות כאמור אשר בגינן זכאי מר יאיר רמתי לבונוס.  2018-2020בשנים 
 

   שליטההסכמים עם בעלי  .    ג
 

 מי שכר עם בעלי שליטה הסכ .1
 

ם והעסקתם  תחידוש תנאי כהונ  , אישרה האסיפה הכללית של החברה את2020בנובמבר,    10ביום  
זאב דגנישל    ובעל השליטה בה, מר    ארגון,  אנוש  משאבי,  תפעול  ל"סמנכוכן של    מנכ"ל החברה 

דגני  בחברה    ומינהל מאשה  הגב'  בה,  השליטה  וזאת  שנים   שלוש   של  לתקופה ובעלת  לאחר , 
בהתאמה    1.10.2020ו    29.9.2020מיום    ותיהםמישיב והדירקטוריון    שנתקבלו אישורי וועדת התגמול

 : כלהלןההתקשרות הינן  הסכמי  בעניין זה
 

 התקשרות עם מר זאב דגני בתפקיד מנכ"ל 
 

יעמדו הניהול, בקשר עם תפקידו של מר זאב דגני בתפקיד מנכ"ל,    תדמי הניהול המשולמים לחבר
של   סך  בחודש  71.7על  ש"ח  מע"מ    אלפי  לחודש  בתוספת  לצרכן  המחירים  למדד    ספטמבר צמוד 

הניה2020 לחברת  החברה  תעמיד  בנוסף  רכב .  באחזקת  הקשורות  בהוצאות  ותשא  חברה  רכב  ול 
הניהול.  ידי חברת  על  ישולם  הנ"ל  בגין  שווי המס  הניהול.  לחברת  יועמדו  סלולארי אשר  וטלפון 

בכל עת בהודעה מראש של   לביטול  ניתנת  כל ההוצאות    יום.  180ההתקשרות  החברה תממן את 
הכל בהתאם לנוהלי    -"ל, בתי מלון וכד'  הישירות של חברת הניהול בגין כרטיסי טיסה לחו"ל, אש

 . החברה וכמקובל לעובדים בכירים בחברה
 

בנוסף, מידי שנה תהא זכאית חברת הניהול בגין תפקידו של מר דגני לבונוס שנתי מהרווח הנקי  
)להלן:   האמור  הבונוס  הענקת  לפני  החברה  של  השוטפים  רווחיה  מתוך  שיתקבל  החברה  של 

 יים"( לפי הפירוט הבא: "הרווחים השוטפים השנת
 

בונוס שנתי בשיעור    -  מיליון ש"ח  5מיליון ש"ח ועד    1בגין הרווחים השוטפים השנתיים בין סך של  
5%. 

 . 7%בונוס שנתי בשיעור  -מיליון ש"ח  5בגין הרווחים השוטפים השנתיים העולים על 
הבונוס השנתי, בכל השנתיים המבוקרים של החברה ובכל מקרה הכספיים כל זאת בהתאם לדוחות 

 אלפי ש"ח. 1,500שנה, בגין תפקידו של מר זאב דגני לא יעלה על סך של  
 
 

חברת הניהול זכאית לבונוס, יקוזז הפסד זה  בשנה הקודמת לשנה הקלנדרית בה  ככל שיהא הפסד  
מהרווחים השוטפים השנתיים לצורך חישוב הבונוס בשנה הקלנדרית העוקבת, ככל שיהיו בשנה זו  

 חים כאמור.רוו
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 ( המשך )   ן וצדדים קשורים יתרות ועסקאות עם בעלי עניי   -  16באור  
 

 ( המשך ) שליטההסכמים עם בעלי  .    ג
 
 ( המשך) מי שכר עם בעלי שליטה הסכ .1
 

 (המשך) התקשרות עם מר זאב דגני בתפקיד מנכ"ל
 

בסך של    נוסחברת הניהול זכאית לבולשנה הקלנדרית בה    בשנה הקודמת  מינימאלי  רווחככל שיהא  
רווחים השוטפים השנתיים לצורך  מיליון ש"ח ל  1-העודף מעל ל  הרווח  יתווסף,  מיליון ש"ח  1מעל  

 חישוב הבונוס בשנה הקלנדרית העוקבת, ככל שיהיו בשנה זו רווחים כאמור.
 

הפיננסיות   המידה  באמות  עמידה  לאי  יביא  כאמור  שהתשלום  ככל  בונוס  ישולם  לא  מקרה  בכל 
 באותה השנה. 

במקרה בו הובאה ההתקשרות בהסכם עם חברת הניהול לידי סיום במהלך שנה קלנדרית כלשהי, 
תהא חברת הניהול זכאית לקבל את החלק היחסי מתוך סכום הבונוס השנתי בגין חלק השנה בה  

 העניקה באמצעות מר דגני, שירותי ניהול כאמור.
 

המאוח השוטפים  מרווחיה  הנגזר  שנתי  בונוס  הינו  ולפני הבונוס  מיסים  לאחר  החברה  של  דים 
"הרווחים   הבנות. למען הסר ספק  והפסדים של חלקי המיעוט בחברות  רווחים  כולל  ולא  הבונוס 
השוטפים השנתיים" הינם הרווח המאוחד לאחר מס )לא כולל הבונוס(, בדוח המבוקר המאוחד של 

כי הרווח שיבוא בחשבון לצ יובהר  ורך חישוב המענק מקורו  החברה בגין שנה קלאנדרית כלשהי. 
 ברווחים שוטפים בלבד ואינו כולל אירועים חד פעמיים ו/או השפעות חיצוניות. 

 
  בדוחות הכספיים בגין הבונוס האמור   לא נזקפו סכומים  2019  -ו   2020בשנים    החברה  תוצאותלאור  
 .אלפי ש"ח( 63  - 2018)שנת 

 
 ניהול י אנוש, ארגון ומשאבתפעול התקשרות עם גב' מאשה דגני בתפקיד סמנכ"ל 

 
תפעול דמי הניהול המשולמים לחברה הניהול, בקשר עם תפקידה של הגב' דגני בתפקיד סמנכ"ל  

צמוד   בתוספת מע"מ,  אלפי ש"ח בחודש  39על סך של  יעמדו  בחברה,    ניהולמשאבי אנוש, ארגון ו
אלפי    45  -ניהול ליעודכנו דמי ה  1.1.2022החל מיום  .  2020  ספטמברלמדד המחירים לצרכן לחודש  

בחודש מע"מ,  ש"ח  לחודש    בתוספת  לצרכן  המחירים  למדד  תעמיד  .  2020  ספטמברצמוד  בנוסף 
החברה לחברת הניהול רכב לפי בחירת חברת הניהול אשר עלותו תופחת מדמי הניהול וכן טלפון  
לחברת  יועמדו  אשר  סלולארי  וטלפון  רכב  באחזקת  הקשורות  בהוצאות  תישא  החברה    סלולארי. 

עת  בכל  לביטול  ניתנת  ההתקשרות  הניהול.  חברת  ידי  על  ישולם  הנ"ל  בגין  המס  שווי  הניהול. 
יום. החברה תממן את כל ההוצאות הישירות של חברת הניהול בגין כרטיסי   90בהודעה מראש של  

 הכל בהתאם לנוהלי החברה וכמקובל לעובדים בכירים בחברה.  -טיסה לחו"ל, אש"ל, בתי מלון וכד' 
 
  2%וסף, מידי שנה תהא זכאית חברת הניהול בגין תפקידה של הגב' דגני לבונוס שנתי המהווה  בנ

מיליון ש"ח וזאת    1מרווחיה השוטפים של החברה לאחר מיסים ולפני הבונוס האמור, העולים על  
בגין   שנה,  בכל  השנתי,  הבונוס  מקרה  ובכל  החברה  של  המבוקרים  השנתיים  לדוחות  בהתאם 

 אלפי ש"ח. 180ב' דגני לא יעלה על סך של  תפקידה של הג
 

חברת הניהול זכאית לבונוס, יקוזז הפסד זה  בשנה הקודמת לשנה הקלנדרית בה  ככל שיהא הפסד  
מהרווחים השוטפים השנתיים לצורך חישוב הבונוס בשנה הקלנדרית העוקבת, ככל שיהיו בשנה זו  

 רווחים כאמור.
 

בסך של    חברת הניהול זכאית לבונוסלשנה הקלנדרית בה    בשנה הקודמת  רווח מינימאליככל שיהא  
רווחים השוטפים השנתיים לצורך  מיליון ש"ח ל  1-העודף מעל ל  הרווח  יתווסף,  מיליון ש"ח  1מעל  

 חישוב הבונוס בשנה הקלנדרית העוקבת, ככל שיהיו בשנה זו רווחים כאמור.
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 )המשך(   ן וצדדים קשורים יתרות ועסקאות עם בעלי עניי   -  16באור  
 

 )המשך(  שליטההסכמים עם בעלי  .    ג
 
 )המשך(  מי שכר עם בעלי שליטה הסכ .1

 
 )המשך( ניהולמשאבי אנוש, ארגון ותפעול התקשרות עם גב' מאשה דגני בתפקיד סמנכ"ל 

 
הפיננסיות   המידה  באמות  עמידה  לאי  יביא  כאמור  שהתשלום  ככל  בונוס  ישולם  לא  מקרה  בכל 

 באותה השנה. 
באה ההתקשרות בהסכם עם  חברת הניהול לידי סיום במהלך שנה קלנדרית כלשהי, במקרה בו הו

תהא חברת הניהול זכאית לקבל את החלק היחסי מתוך סכום הבונוס השנתי בגין חלק השנה בה  
כאמור. ניהול  שירותי  דגני,  הגב'  באמצעות  מרווחיה    העניקה  הנגזר  שנתי  בונוס  הינו  הבונוס 

הח של  המאוחדים  חלקי השוטפים  של  והפסדים  רווחים  כולל  ולא  הבונוס  ולפני  מס  לאחר  ברה 
המאוחד  הרווח  הינם  השנתיים"  השוטפים  "הרווחים  ספק  הסר  למען  הבנות.  בחברות  המיעוט 
לאחר מס )לא כולל הבונוס(, בדוח המבוקר המאוחד של החברה בגין שנה קלאנדרית כלשהי. יובהר  

ענק מקורו ברווחים שוטפים בלבד ואינו כולל אירועים  כי הרווח שיבוא בחשבון לצורך חישוב המ
 חד פעמיים ו/או השפעות חיצוניות. 

 
בגין הבונוס  בדוחות הכספיים  נזקפו סכומים    לא נזקפו  2019  -ו  2020בשנים    החברה  תוצאותלאור  

 .אלפי ש"ח( 25  - 2018)שנת  האמור
 
 

 שליטהערבויות פיננסיות של בעלי   .2
 

 ניתנה ערבות פיננסית כלפי הבנק על ידי בעלי השליטה      בנקות החברה ללהבטחת חלק מהתחייבוי  
 מיליון ש"ח.  1לסך של  2020בדצמבר  31המסתכמת ליום   
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 פעילות   מגזרי   -  17באור  
 

 כללי    א. 
 

(  CODMשי )מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הרא
לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה  
מגזרי   שלושה  ולה  העסקיות  היחידות  של  והשירותים  המוצרים  על  בהתבסס  פעילות  מגזרי  לפי  בנויה 

 פעילות כדלקמן:
 
 

לויעיקר הפע - מגזר מדמ"ל  מדי מהירות  ושיווק  ייצור  הינה  עבור  לות  לתותחים  ע 
 שוק הארטילריה היבשתית והימית.  

   
למנוע - מגזר מערכות בקרה וניטור  בקרה  מערכות  ופיתוח  בייצור  הינה  הפעילות   יעיקר 

בקרה   אלו מבצעות  טיס. מערכות  בכלי  בקרת שרת  ומערכות  סילון 
וניטור בזמן אמת, תוך מהלך הטיסה של מנועי סילון ומערכות שרת 

 בכלי טיס. 

   
ה - HUMSמגזר  ומוצרים חדשים  הינה בפיתוח טכנולוגיות  וסקים  ע עיקר הפעילות 

בדיאגנוסטיקה ובפרוגנוסטיקה מתקדמות לשוק כלי הטיס הצבאיים  
 Health Usage Management Systems  –  והאזרחיים

(HUMS) הדגשים הינם בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים למנועים של .
ומערכות    מאוישיםנע של כלי טיס לא  ות היכמער,  כלי טיס, מסוקים

 .לניטור בריאות לטורבינות רוח
 

ני אזורים גיאוגרפיים עיקריים בעולם. בישראל, מקום  שהפעילות של החברה מתבצעים ב   מגזרישלושת  
וה  הבקרה  ומערכות  המדמ"ל  פעילויות  מתבצעות  החברה,  של  של  HUMS-מושבה  הפיתוח  פעילויות   .

בישראל,  קן  בחלת  ומתבצע  HUMSמוצרי   משווקים  אלה  מוצרים  ובארה"ב,  בבארה"ב.  מזרח באירופה 
 הרחוק.  

 
בדוחות   כמוצג  תפעולי  )הפסד(  רווח  על  בהתבסס  מוערכים  מגזרי(  )הפסד(  )רווח  המגזרים  ביצועי 

 הכספיים.
 

תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר 
 יטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר. ופר

 
מימון )כולל עלויות    הכנסות מדמי שכירות,פריטים שלא הוקצו, כוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה,  

פיננסיים( מכשירים  של  הוגן  שווי  התאמת  בגין  לרבות  מימון,  והכנסות  ההכנסה, ,  מימון  על  ומסים 
 מנוהלים על בסיס קבוצתי. 

 
מאחר שנכסים אלה   לקוחות ומלאייות הראשי בוחן את נכסי המגזר שכוללים  מקבל ההחלטות התפעול

 מנוהלים על בסיס קבוצתי. 
 

המגזרים, כיוון שלא ניתן להקצותם למגזרים  הראשי של    באורב  התאגיד  השקעותגבי  ו נתונים להוצגלא  
 השונים בתאגיד.
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 ( המשך )   פעילות   מגזרי   -  17באור  
 

 ות פעילדיווח בדבר מגזרי  .ב
 
 :הכנסות .1

 לשנה שהסתיימה   
 בדצמבר   31ביום  

  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

       : הכנסות מחיצוניים
 2,553  4,188  2,803  מדמ"ל 

 9,981  14,399  16,733  מערכות בקרה
HUMS  1,175  3,409  11,604 

 411  54  -  אחר )לא מיוחס( 
       

 24,549  22,050  20,711  הפסד או  וח סך הכל בדוחות רו
       

 
 

 תוצאות המגזר והתאמה לרווח נקי:  .2
 לשנה שהסתיימה   

 בדצמבר   31ביום  
  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח   
       

 1,071  ( 991)  ( 416)  מדמ"ל 
 2,707  3,125  2,429  מערכות בקרה

HUMS  (3,561 )  (3,056 )  (2,069 ) 
 411  11,619  272  יוחס( אחר )לא מ

       
 2,120  10,697  ( 1,276)  תפעולי  )הפסד( רווח

       
 ( 50)  838  415  מימון, נטו )הכנסות( הוצאות 

 967  ( 2,699)  ( 157)  (  מסים על ההכנסההטבת מס )
       

 3,137  7,160  ( 1,848)  נקי  )הפסד( רווח 
 
 
 

 רווח גולמי:  .3
 ימה לשנה שהסתי   

 בדצמבר   31ביום  
  2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח   
       

 2,011  2,591  1,240  מדמ"ל 
 5,511  6,016  6,372  מערכות בקרה

HUMS  (253 )  (661 )  919 
 411  54  -  אחר )לא מיוחס( 

       
  7,359  8,000  8,852 
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 ( המשך )   פעילות   מגזרי   -  17באור  
 

 )המשך( פעילותדיווח בדבר מגזרי  .ב
 

 נכסים המשמשים את המגזר: .4
 בדצמבר   31ליום       
  2020  2019 
     אלפי ש"ח   
     

 828  1,158  מדמ"ל 
 9,981  12,075  מערכות בקרה

HUMS  1,837  4,813 
     
  15,070  15,622 

 15,016  396,13  נכסים שלא הוקצו למגזרים
     

 30,638  4668,2  סך הכל נכסים במאוחד 
 

 התחייבויות המגזר:  .5
 בדצמבר   31ליום       
  2020  2019 
 אלפי ש"ח     
     

 -  -  מדמ"ל 
 144  131  מערכות בקרה

HUMS  -  - 
     
  131  144 

 7,588  211,7  התחייבויות שלא הוקצו למגזרים
     

 7,732  342,7  סך הכל התחייבויות במאוחד
 

  ע נוסףמיד  ג. 
 
 .ז'15ראה באור   -מכירות לפי שווקים גיאוגרפיים  .1
 
 לקוחות עיקריים:  .2

 בדצמבר   31ביום    לשנה שהסתיימה   
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 19,050  20,080  16,354  מחזור לקוחות עיקריים 
       
 אחוז מסך המכירות   
       

 30%  48%  %74  ממשלת ארצות הברית 
 -  11%  10%  לקוח א' בישראל

 -  -  13%  בישראל ב'לקוח 
 47%  17%  7%  ' במזרח הרחוקא לקוח
 -  15%  1%  ' במזרח הרחוקב לקוח

       
  %78  91%  77% 

 



 
  

 
 
 
 
 

 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ 
 

 
 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9מידע כספי נפרד לפי תקנה  

 
 2020בדצמבר,    31ליום  
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 לכבוד
 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ בעלי המניות של 

 
 ג.א.נ., 

 
 

 הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר 
 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

 
 

  1970  -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  9הנפרד המובא לפי תקנה    הכספיביקרנו את המידע  
אלקטרוני של   אל.  אס.  בע"מ  אר.  אחת    2019  -ו  2020בדצמבר    31  לימים "החברה"(    -)להלן  קה  השנים  משלוש  ולכל 

אשר נכללו בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד הינו  ו  2020בדצמבר    31ביום    הסתיימהשהאחרונה שבהן  
 בהתבסס על ביקורתנו.באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד 

 

לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר הנכסים בניכוי התחייבויות המיוחס לה,  
חלק    ואשר  , בהתאמה 2019  -ו  2020בדצמבר    31  מיםליאלפי ש"ח    1,422ולסך של  אלפי ש"ח    1,384נטו הסתכמו לסך של  

זו הסתכם  רווח ב  החברה מוחזקת  כ  מחברה  של  לכל אחת    אלפי ש"ח  153  -וכ  ש"חאלפי    57  -כש"ח,  אלפי    53  -לסך 
. הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו  בהתאמה,  2020בדצמבר    31  ביום  הסתיימה  משלוש השנים שהאחרונה שבהן

בגין   שנכללו  לסכומים  ככל שהיא מתייחסת  דעתנו,  וחוות  לנו  הומצאו  שדוחותיהם  חשבון אחרים  רואי  ידי  אותה  על 
 חברה, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים. 

 

לתכנן את הביקורת   נדרש מאיתנו  פי תקנים אלה  על  בישראל.  ביקורת מקובלים  ביקורתנו בהתאם לתקני  ערכנו את 
כוללת   ביקורת  מהותית.  מוטעית  הצגה  הנפרד  הכספי  במידע  שאין  ביטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה  ולבצעה 

ושל האומדנים המשמעותיים  בדיקה מדגמית ש הנפרד  ובפרטים הכלולים במידע הכספי  ל ראיות התומכות בסכומים 
סבורים   אנו  הנפרד.  הכספי  המידע  של  ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על  שנעשו 

   בסיס נאות לחוות דעתנו. יםמספקודוחות רואי החשבון האחרים שביקורתנו 

 

ביקורתנולדעתנו,   על  האחרים  בהתבסס  החשבון  רואי  של  הדוחות  הבחינות  ועל  מכל  ערוך,  הנפרד  הכספי  המידע   ,
 . 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  

 
 
 
 

 עמית, חלפון                     
 

 חשבון רואי                                    
 גבעתיים, 

 2021במרץ,  24
 
 
 
 
 
 
 

  e-mail: office@ahcpa.co.il www.ahcpa.co.il     03-6125030פקס:   03-6123939טל:    5320047, מגדל השחר,  גבעתיים 4אריאל שרון 
 

Amit, Halfon is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or 

inactions of any individual member or correspondent firm or firms. 

 
 

 עמית, חלפון  

mailto:amithalf@netvision.net.il
http://www.ahcpa.co.il/
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 בדצמבר 31ליום     
    2020  2019 
 אלפי ש"ח   מידע נוסף  

       נכסים שוטפים
       

 5,398  2,359  ב  מזומנים ושווי מזומנים 
 2,501  6,503    בשימוש  יםמוגבלפקדונות 

 1,101  -    נאמנותב פקדון
 6,917  8,089    , נטולקוחות

 905  615    אחרים חייבים ויתרות חובה
 110  873    מוחזקת  ה עם חברחו"ז שוטפת  תיתר

 8,500  5,639    מלאי 
       
    24,078  25,432 
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 1,608  1,657    מוחזקת החו"ז עם חבר תיתר
 23,343  23,343  3ו  שטר הון שהונפק על ידי חברה בת

 נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות  
    זקותמוח  

 
1,384 

  
1,422 

 294  293    רכוש קבוע, נטו
 3,272  2,313    נכסי זכות שימוש בגין חכירות

 189  314  5ה  מסים נדחים 
       
    29,304  30,128 
       
    53,382  55,560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פיים ומהמידע הכספי הנפרד. המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכס
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 בדצמבר 31ליום     
    2020  2019 
 אלפי ש"ח   מידע נוסף  

       התחייבויות שוטפות
       

הלוואות   של שוטפות וחלויות קצר לזמן אשראי
    בנקאיים  מתאגידים

 
 

1,536 

  
 

1,537 
 935  727    חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 

 765  796    ונותני שירותים  ספקים
 1,988  2,453  1ד  זכאים ויתרות זכות  

       
    5,512  5,225 
       

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 68  34    הלוואות מתאגידים בנקאיים, נטו
 144  131    בגין מענקים ממשלתיים התחייבויות

 107  24    והתחייבויות בגין הטבות לעובדים, נט
 2,177  1,583    התחייבויות בגין חכירה לזמן ארוך

 24,933  24,974    עודף הפסדים על השקעות בחברות מוחזקות 
       
    26,746  27,429 
       
       
       

 22,906  21,124    הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       
    53,382  55,560 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2021, במרץ 24
תאריך אישור הדוחות  

 הכספיים
 יאיר רמתי 
 יו"ר הדירקטוריון       

 זאב דגני   
 מנכ"ל               

 יוסי שקד    
 כספים סמנכ"ל         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
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 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ 
 המיוחסים לחברה  הרווח הכוללנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

 

 בדצמבר  31  וםלשנה שהסתיימה בי    
    2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   מידע נוסף  
         

 17,417  12,771  13,488    הכנסות ממכירות 
 7,055  8,698  6,239  2ו  חברות מוחזקות להכנסות ממכירות 

         
 24,472  21,469  19,727    סה"כ הכנסות 

         
 16,381  14,413  13,300    עלות המכירות

         
 8,091  7,056  6,427    רווח גולמי

         
 509  2,645  2,167    הוצאות מחקר ופיתוח
 2,789  2,584  3,408    הוצאות מכירה ושיווק 

 2,640  2,770  2,461    הוצאות הנהלה וכלליות
 -  11,565  272    והכנסות אחרות  רווח ממכירת נכס מקרקעין

         
 2,153  10,622  ( 1,337)    פעולי ת)הפסד( רווח 

         
 452  3  49    הכנסות מימון
 392  832  463    הוצאות מימון 

 38  40  41  2ו  הכנסות מימון מחברות מוחזקות  
 83  ( 14)  ( 12)    מחברות מוחזקות )רווח( הפסד

         
 2,168  9,847  ( 1,698)    הטבת מס (מסים על ההכנסה) לפני)הפסד( רווח 

 969  ( 2,687)  ( 150)  6ה  הטבת מס )מסים על ההכנסה( 
         

 3,137  7,160  ( 1,848)    האםנקי המיוחס לחברה )הפסד( רווח 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ 
 המיוחסים לחברה  הרווח הכוללנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

 

 בדצמבר  31  לשנה שהסתיימה ביום  
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 3,137  7,160  ( 1,848)  נקי המיוחס לחברה )הפסד( רווח 
       

       רווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לחברה:
       

       סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד: 
 ( 183)  ( 223)  121  אקטואריים בגין תוכניות הטבה מוגדרות, נטו (הפסדיםרווחים )

 ( 183)  ( 223)  121  סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד
       

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים 
  ספציפיים: 

 
 
 

 
 

 107  ( 74)  ( 55)  ת חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילו
 107  ( 74)  ( 55)  סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד

       
כולל אחר המיוחס לחברה  (פסדהרווח )סה"כ    66  (297 )  (76 ) 

       
 3,061  6,863  ( 1,782)   חברהכולל המיוחס ל)הפסד( סה"כ רווח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
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 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ 
 המיוחסים לחברה תזרימי המזומנים נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

 
 
 
 בדצמבר  31  לשנה שהסתיימה ביום  
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה  
       

 1373,  7,160  ( 1,848)  נקי המיוחס לחברה )הפסד( רווח 
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       התאמות לסעיפי רווח או הפסד של החברה:
       

   83  ( 14)  ( 12)  מחברות מוחזקות )רווח(הפסד 
 142  906  1,126  פחת והפחתות 

 (  103)  56  1  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו 
 -  ( 11,565)  -  רווח ממכירת נכס מקרקעין 

 88  110  38  שינוי בנכסים בשל הטבות לעובדים, נטו
 ( 969)  2,687  150  )הטבת מס( מסים על הכנסה 

       
  1,303  (7,820 )  (759 ) 

       של החברה: תפעוליים שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 
       

 ( 4,961)  2,984  ( 1,172)  ירידה )עלייה( בלקוחות 
 49  ( 140)  ( 262)   ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה  

 180  1,205  2,861  ירידה במלאי
 354  ( 1,059)  31  ספקים ונותני שירותיםב( ירידהעלייה ) 

 10  ( 20)  ( 13)  שינוי בהתחייבויות בגין מענקים ממשלתיים
 333  ( 436)  465    בזכאים ויתרות זכות (ירידה עליה )

       
  1,910  2,534  (4,035 ) 

       
       : עבור מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה

       
 ( 176)  ( 218)  ( 78)  ריבית ששולמה

 38  40  41  ריבית שהתקבלה 
 -  -  552  מסים שהתקבלו 

 ( 36)  ( 269)  ( 405)  מסים ששולמו 
       

  110  (447 )  (174 ) 
       

 ( 1,831)  1,427  1,475  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת של החברה  
       
       

 שוטפת של חברות (  ששימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 2,175  ( 268)  ( 789)  מוחזקות  
       

 344  1,159  686  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
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 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ 
 המיוחסים לחברה תזרימי המזומנים נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

 
 
 
 בדצמבר  31  לשנה שהסתיימה ביום  
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

       השקעה של החברה  פעילות  לתזרימי מזומנים 
       

 -  11,008  1,101  מקרקעין תמורה ממימוש נכס 
 -  ( 2,501)  ( 4,002)  השקעה בפקדון מוגבל בשימוש 

 -  ( 1,074)  -  מיסים ששולמו במכירת נכס מקרקעין 
 ( 255)  ( 124)  ( 65)  רכוש קבוע רכישת 

       
 ( 255)  7,309  ( 2,966)  השקעה של החברה    (שימשו לפעילותנבעו מפעילות )מזומנים נטו ש

       
       פעילות מימון של החברה  לתזרימי מזומנים 

       
 170  -  -  לזמן ארוך מתאגיד בנקאי  אשראי קבלת

 -  ( 1,014)  ( 802)  פרעון התחייבויות בגין חכירה
 1,100  401  ( 1)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאייםב שינוי

 ( 785)  ( 3,532)  ( 34)  לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  ותפרעון הלווא
       

 485  ( 4,145)  ( 837)  מימון של החברה   (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 
       

 158  148  78  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 
       

 732  4,471  ( 3,039)  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 
       

 195  927  5,398    השנהנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת מזומ
       

 927  5,398  2,359    השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

       
       פעולות מהותיות שלא במזומן

 -  1,101  -  )פקדון בנאמנות( מכירת נכס מקרקעין
 -  4,126  101  חכירות  בגין שימוש זכות נכסיהכרה ב

       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
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 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ 
 מידע נוסף 

 

 כללי  א. 
 

 :חשבונאית   ומדיניות מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים  
 

ים המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בדוחות הכספיים המאוחד
 של החברה.

 
תקנה   להוראות  בהתאם  ערוך  החברה  של  הנפרד  הכספי  ערך  9המידע  ניירות  לתקנות  העשירית  והתוספת  ג' 

 .1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 .המאוחדים הדוחות עם ביחד הנפרד הכספי  המידע את לקרוא יש
 .המאוחדים תבדוחו' ג1 באורב כהגדרתן מוחזקות חברות - זה נפרד כספי במידע

 
 יתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לתאגיד עצמו כחברה אם )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(  .ב

 

  
במטבע חוץ או בהצמדה  

   ללא    לו
 סה"כ   הצמדה  אירו  דולר  
 אלפי ש"ח   
         2020בדצמבר,  31

         
 2,359  ( 210)  10  ,5592  מזומנים

 

  
חוץ או בהצמדה   במטבע

   ללא    לו
 סה"כ   הצמדה  אירו  דולר  
 אלפי ש"ח   
         2019בדצמבר,  31

         
 5,398  4,561  51  786  מזומנים

         
 
 

 גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לתאגיד עצמו כחברה אם )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(  .ג
 

 המיוחסים לחברה האם: IFRS 9 -הותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם לפירוט ההשקעות המ 
 

 בדצמבר 31ליום   
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

     
     : בעלות מופחתתנכסים פיננסיים 

 6,917  8,089  לקוחות
 1,101  -  חשבון נאמנות

 132  135    חייבים יתרות חובה 
 2,501  6,503  פקדון מוגבל בשימוש 

     
  727,14  10,651 
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 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ 
 מידע נוסף 

 

 
 לחברה ותהמיוחסגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות  .ד
 

 זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה  .1
 בדצמבר 31ליום   
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 34  27  עמלות לסוכנים 
 1,722  1,688  התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת

 72  139  בעלי שליטה )באמצעות חברת ניהול( -התחייבויות לצדדים קשורים 
 160  599  ואחרים , מוסדות ממשלההוצאות לשלם

     
  2,453  1,988 

 
 גורמי סיכון פיננסיים המיוחסים לחברה .       2            

 .יםהמאוחד יםכספיה ותלדוח 11 באורחברה ראה לגורמי סיכון פיננסיים המיוחסים ל                     
 
 
 המיוחסות לחברהוגילוי בדבר הכנסות או הוצאות מסים  מיוחסים לחברההגילוי בדבר יתרות מסים נדחים  .ה
 

 חוקי המס החלים על החברה   .1
 

 בדוחות הכספיים המאוחדים. 12 באורראה 
 
 שיעורי המס החלים על החברה  .2

 
 הכספיים המאוחדים.  בדוחות 12 באורראה 

 
 שומות מס המיוחסות לחברה האם .3

 
 בדוחות הכספיים המאוחדים. 12 באורראה 

 
 הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחברה האם  .4

 
 בדוחות הכספיים המאוחדים. 12 באורראה 

 
 מסים נדחים המיוחסים לחברה  .5

 
 מאוחדים.הכספיים ה  בדוחות 12 באורראה 

 
 הפסדאו   המיוחסים לחברה הכלולים בדוחות רווח)הטבת מס(  מסים על ההכנסה .6

 
 
 בדצמבר  31  לשנה שהסתיימה ביום  
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   

       
 40  85  29  מסים בגין שנים קודמות 

 -  1,246  246  מסים שוטפים
 ( 1,009)  1,356  ( 125)  מסים נדחים 

       
  150  2,687  (969 ) 
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 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ 
 מידע נוסף 

 

 
 ובעלי עניין   הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות.       ו
 

 יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות 
 

 יתרות עם חברות מוחזקות  .1
 

 ההרכב
 בדצמבר 31ליום    
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

     נכסים שוטפים:
 110  873  מוחזקת  ה חברחו"ז שוטפת עם  תיתר

     
     נכסים לא שוטפים:

 1,608  1,657  מוחזקת החו"ז עם חבר תיתר

 23,343  23,343  שטר הון שהונפק על ידי חברה בת
       

 
 עסקאות עם חברות מוחזקות .2
 

 בדצמבר  31  לשנה שהסתיימה ביום  
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 7,055  8,698  396,2  מכירות

       
 120,1  1,195  710  קניות  

       
 38  40  41  הכנסות מימון

 
 שליטה עם צדדים קשורים ובעלי  התקשרויות .3

 
 התקשרות עם חברות בנות .א
 

 
מיום   .1 ביום  2015,  ביולי  1החל  שנחתם  הון  שטר  פי  על  חברת ,  2016במרץ,    24,  של  החוב  יתרת 

 בתנאים הבאים:לשטר הון  הומרהש"ח,  אלפי 23,343וינדסל לחברה בסך של 
 

 שטר ההון לא יישא ריבית או הצמדה כלשהי.  . א
 
לבעלי  .ב נכסים  לחלוקת  רק  וקודם  אחרות  התחייבויות  בפני  נדחה  ההון  שטר  של  פירעונו 

 המניות בפירוק. 
 
לטה בכוונת הצדדים לקבל הח, יועמד שטר ההון לפירעון, 2021בדצמבר,  31מוסכם כי בתאריך  .ג

 הארכת תוקפו של שטר ההון. ל
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 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ 
 מידע נוסף 

 

 
 )המשך(  עם צדדים קשורים ובעלי שליטה  התקשרויות .3

 
 הסכמי שכר עם בעלי שליטה  .ב

 
 בדוחות הכספיים המאוחדים. 16 באורראה 

 
 שליטהערבויות פיננסיות של בעלי   .ג

 
 בדוחות הכספיים המאוחדים. 16 באורראה 

 
 שעבודים ז.       

 
 הכספיים המאוחדים.בדוחות  'ד13 באורראה 

 
 

 
 
 
 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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 פרטים נוספים על התאגיד -ד'  חלק
 
 

 פרטים כלליים
 

 אלקטרוניקה בע"מ .אל.אס.אר שם החברה: 

 520037458 מס חברה ברשם החברות: 

 . 0123100מגדל העמק, מיקוד   21ת.ד.  כתובת:

 04  – 6547510 טלפון 

 04  – 6547520 פקס:

 http://www.rsl.co.il : אינטרנט אתר

 2021 במרץ  24 ; תאריך הדוח:7-1תקנה 

 ' לדוח התקופתי.א חלקראה  -תיאור עסקי התאגיד  א: 8תקנה 

 אין –הערכת שווי מהותית מאד  ב: 8תקנה 

דוח על המצב ; תאריך ה9תקנה 
 : הכספי 

 . 2020בדצמבר  31

 לדוח' ג חלק)  2020לדצמבר  31מצ"ב דוחות כספיים ליום  )א(: 9תקנה 
 .(התקופתי

ל  עבדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה  הצהרות : (ב)9תקנה 
לדוח  ' ה חלקראה  –הפנימית  הבקרה אפקטיביות

 .התקופתי
 

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של   ג:9תקנה 
התאגיד, המיוחסים לתאגיד עצמו כחברה אם )דוחות סולו(  

 .לדוח התקופתי' ג חלק ראה  –
 

  ,בדבר מצבת התחייבות החברה לפי מועדי פירעון ,לפרטים ד: 9תקנה 
 דוח עם ,בבד בד המפורסם ,ראה דיווח מיידי של החברה

 .זה
 

  לדוח' ב)חלק  2020מצ"ב דוח הדירקטוריון לשנת  :10תקנה 
 .(התקופתי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rsl.co.il/
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 ח ” שבאלפי  שנתיים חציתמצית דוחות רווח והפסד  א 10תקנה 

     
 

 
 

 אין–שימוש בתמורת ניירות ערך   :   ג10תקנה 

רשימת ההשקעות בחברות המאוחדות ובחברות הכלולות  :   11תקנה 
 : (באלפי ש"ח מותאמים)   31.12.2020  הדוחלתאריך 

 
ערך מאזני   שעור אחזקה 

 מותאם
עלות 

 מותאמת
סוג  כמות ע.נ.

 המניה 
 שם החברה 

 ר' 200 1,065 1,384 100%
אר.אס.אל. אלקטרוניקה  

 אינק. 
 

  0.01ע.נ. של    2 )*( ( 24,974) 100%
 ש"ח  

 ווינדסל בע"מ  ר'

 
 
 ש"ח.    1,000  –סכום הקטן מ     )*(
 

שנויים בהשקעות בחברות המאוחדות ובחברות כלולות   :   12תקנה 
 31.12.2020לתאריך 

 הבנותת וחברמ   רווחיםבגין  הכנסההחברה רשמה בספריה 
 אלפי ש"ח.  12בסך של 

 
 

הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן  :13תקנה 
 מתואמים(  ח"ש)באלפי   31.12.2020לתאריך 

 
דמי  ריבית 

 שכירות
שירותי  

 ניהול
שרותי 
הנדסה 

 ושווק 

רווח  תמלוגים
)הפסד(  
 אחרי מס 

רווח 
)הפסד(  
 לפני מס 

 שם החברה 

- - - - - 53 60 
אר.אס.אל.  

 אלקטרוניקה אינק.

 ווינדסל בע"מ  (41) (41) - - - - 40

 
 

20202019חציון שניחציון ראשון

אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪אלפי ₪

5,26115,45020,71122,050מכירות

4,8188,53413,35214,050עלות המכירות

4436,9167,3598,000רווח )הפסד( גולמי

1,0491,1182,1672,645הוצאות מחקר ופיתוח

2,2521,4823,7342,899הוצאות מכירה ושיווק

1,5441,4623,0063,324הוצאות הנהלה וכלליות

(11,565)(272)(272)            -הוצאות )הכנסות( אחרות

10,697(1,276)3,126(4,402)רווח )הפסד( תפעולי

65350415838הוצאות מימון, נטו

(4,467)2,776(1,691)9,859

1572,699(38)195הוצאות )הכנסות( מיסים

7,160(1,848)2,815(4,662)סה"כ רווח )הפסד( לתקופה

נתונים שנתייםרווח והפסד לפי חציונים 2020
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לתאריך   :14תקנה  שניתנו  הלוואה  יתרות  של  קבוצות   הדוח רשימת 
של   העיקריים  מעיסוקיו  אחד  היה  הלוואות  מתן  אם 

 אין –ד יהתאג
 

 . מועדי וסיבות הפסקת המסחר ;"ע שנרשמו למסחרינ :20תקנה 

 
 . החברה של ערך בניירות  המסחר  הופסק לא וכן למסחר  החברה   של ערך ניירות  נרשמו  לא הדיווח בשנת

 

 תשלומים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירים   :21תקנה 

 
פירוט התגמולים שניתנו בשנת   נושאי    2020להלן  ביותר מבין  לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים 
 המשרה הבכירה בחברה )באלפי ש"ח(:

 

 
  

   לעיל בטבלה המופיעים העניין ובעלי הבכירה  המשרה נושאי של התגמולפרטים נוספים אודות תנאי  

"( הינו בעל השליטה בחברה )מחזיק ביחד עם בני משפחתו  זאב מר זאב דגני )להלן: "  -  זאב דגני (1)
זאב  מר    .כמנכ"ל החברהדגני  זאב  מר  מכהן    11.02.2009ממניות החברה(. החל מיום    50.29%-כ

החברהדגני   כמנכ"ל  שירותיו  את  לחברה  )  מעמיד  בשליטתו  פרטית  חברה  :  להלןבאמצעות 
י בתפקיד  ניהול בקשר עם תפקידו של מר דגניהול המשולמים לחברה ה נ דמי ה  "(.חברת הניהול"
בחודש, בתוספת מע"מ, צמוד למדד המחירים    ש"חאלפי    71.7סך של  החברה עומדים על    כ"לנמ

ספט לחודש  בנוסף  2020  מבר לצרכן  הניהול    החברה .  לחברת  ונושאת  רכב  מעמידה  החברה  של 
 יהול.  נ לחברת ה יםועמד מבהוצאות הקשורות באחזקת רכב וטלפון סלולארי אשר 

  מהרווח  שנתי  לבונוס  ,דגני  מר  של  תפקידו  בגין  ,הניהול  חברת  זכאית  תהא  שנה  מדי,  בנוסף
  האמור  הבונוס  הענקת  לפני  החברה  של  השוטפים  רווחיה  מתוך  שיתקבל  החברה  של  הנקיהשנתי  

 לפי הפירוט הבא:  ,"(השנתיים השוטפים הרווחים)"

בונוס  ש"ח,  מיליון    5ועד  ש"ח  מיליון    1  של   סך  בין   השנתיים   השוטפים  הרווחים  בגין (א)
 . 5%שנתי בשיעור 

 .  7%בונוס שנתי בשיעור ש"ח, מיליון  5בגין הרווחים השוטפים השנתיים העולים על   (ב)

  1.5בכל מקרה, הבונוס השנתי, בכל שנה, בגין תפקידו של מר דגני, לא יעלה על סך של   (ג)
 . ש"חמיליון 

 כדלקמן: הבונוס שנה קלנדרית תיבחן הזכאות לתשלום  מדי לתנאים הנ"ל,  בנוסף

 .ש"חליון י מ 1רווח שנתי מינימאלי של  קיום (א)

 יחושב  פיו  שעל  השנתי  מהרווח  יופחת  הוא  אז  כי,  הפסד  נרשם  הקודמת  שבשנה  ככל (ב)
 . הבונוס

ככל שהתשלום כאמור יביא לאי עמידה באמות    בונוסכי בכל מקרה, לא ישולם    מובהר (ג)
 המידה הפיננסיות באותה השנה. 

 

ראו   החברה,  כמנכ"ל  דגני  זאב  מר  של  כהונתו  תנאי  אודות  נוספים  מיום    דיווחלפרטים  החברה 
אסמכתא    5.10.2020 ו2020-01-108342)מס'  ליום  ג16ביאור  (  הכספיים    ,31.12.2020  לדוחות 

 המצורפים לדוח זה.  

תפקידשםמס"ד
היקף 

משרה

שיעור אחזקה 

במניות החברה

שכר )כולל עלות 

רכב צמוד( 

באלפי ש"ח

סה"כ באלפי מענק

ש"ח

100%מנכ"לזאב דגני1
50.29% ביחד 

עם מאשה דגני
947                 -      947           

           807      -                 100%807מנהל מחקר פיתוח והנדסהעמוס אורן2

           729      -                 100%729מנהל פיתוחויטלי פיירמן3

           681      -                 100%681מנהל הנדסהדוד שיינפלד4

           656       44                 100%612סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקייעקב ברידגר5
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)כולל עלות    מנהל  -  עמוס אורן (2) והנדסה בחברה. עלות שכרו החודשית הממוצעת  פיתוח  מחקר, 
אלף ש"ח. מר אורן החל לעבוד בחברה ביום    67-כ הייתה    2020( בשנת  ומענק  אחזקת רכב צמוד

 . יום  90וכל צד, לפי הסכם ההעסקה, יכול לסיים את התקשרות תוך   01.09.1991

בחברה. עלות שכרו החודשית הממוצעת )כולל עלות אחזקת רכב    הפיתוח  מנהל  -  פריימן  ויטלי (3)
וכל    01.05.1988החל לעבוד בחברה ביום    פריימןש"ח. מר    פיאל  61-הייתה כ  2020צמוד( בשנת  

 יום. 30צד, לפי הסכם ההעסקה, יכול לסיים את התקשרות תוך  

עלות שכרו החודשית הממוצעת )כולל עלות אחזקת רכב  .  בחברהההנדסה    מנהל   -  שיינפלד  דוד (4)
וכל צד,    01.01.1988החל את כהונתו ביום    שיינפלד  מראלפי ש"ח.    57כ    הייתה  2020צמוד( בשנת  

 יום.   30לפי הסכם ההעסקה, יכול לסיים את התקשרות תוך 

עלות  עסקי  ופיתוח   שיווק"ל  סמנכ  -'ר  ברידג  יעקב (5) )כולל  הממוצעת  החודשית  שכרו  עלות   .
בשנת   צמוד(  רכב  ש"ח.    55כ    הייתה   2020אחזקת  ביום  'ר  ברידג  מר אלפי  כהונתו  את  החל 

 יום.   90וכל צד, לפי הסכם ההעסקה, יכול לסיים את התקשרות תוך   01.12.2018
 

 מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה 

ועדת התגמול  אישרה האסיפה    10.11.2020  ביום הכללית של בעלי מניות החברה, לאחר קבלת המלצת 
החברה דירקטוריון  מיום,  ואישור  החל  שנים,  לשלוש  בתוקף  בחברה,  המשרה  לנושאי  תגמול    מדיניות 

-2020)מס' אסמכתא    5.10.2020דיווח החברה מיום  לפרטים אודות מדיניות התגמול, ראו  .  10.11.2020
 .נכלל בדוח זה על דרך ההפניה  ו, אשר המידע ב(01-108342

 

, עלות תשלומי החברה בגין בעלי עניין בתאגיד הסתכמה  31.12.2020במהלך השנה שנסתיימה בתאריך  
  אלפי ש"ח.   1,355 -כלסך של 

 הכלולים בדוח תקופתי זה.  2020לדוחות הכספיים לשנת   16לפירוט נוסף ראה ביאור מס' 

 בעל השליטה בתאגיד   א: 21תקנה 

באמצעות חברות פרטיות  ים והמחזיק ,  מאשהוהשליטה בחברה הינם: דגני זאב    יבעל  ,למועד הגשת דוח זה
 .מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה 50.29%  -בם, בבעלות

 

 גמול דירקטורים  :(3()א)21תקנה 

אשר  הוצאות  כולל  הדירקטורים,  שכר  של  הכוללת  העלות המקובל  חורגות  אינן  נלוות,  שהוכרו    מן  וכפי 
 ש"ח.  אלפי   252  -כל 2020בשנת   בדוחות הכספיים הסתכמה

  , מר יאיר רמתי החל בכהונתו כדירקטור בחברה וכיו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים  7.3.2018ביום  
,  2018בספטמבר    13  ביום  (.2018-01-018990)אסמכתא מס':    11.3.2018ראו דיווח מיידי של החברה מיום  

יו"ר    תנאיאישרה האסיפה הכללית של החברה, את   פעיל    דירקטוריוןכהונתו של מר יאיר רמתי, בתפקיד 
לחברה  , בקשר עם שירותיו. בחברה  דירקטוריון פעיל בחברה המעניק שירותי שיווק  יאיר    ,כיו"ר  זכאי מר 

 .ש"ח. השכר ישולם כנגד חשבונית מס כדין ובתוספת מע"מ 80,000רמתי לשכר שנתי בסך של 

נסיעות   במסגרת  בחו"ל  מלון  בבית  ושהות  טיסות  למימון  רמתי  מר  זכאי  החברה  מטעם  תפקידו  במסגרת 
ול כנציג החברה  זכאי מר רמתי לתשלום בסך,  לחו"ל  כן,  לנהלי החברה. כמו    2,500החזר הוצאות בהתאם 

תרם תרומה משמעותית  מתי  רמר  עם לקוחות חדשים שעם עסקאות    בקשר .  יום שהייה בחו"לל  כש"ח עבור  
שאינה    ,)ארבעה אחוזים( מן התמורה  4%יהא מר רמתי זכאי לסך המהווה    ם,ליצירית הקשר והעסקה עמ 

ומ  מע"מ  כאמוריכוללת  העסקה  מן  כתוצאה  בפועל  לחברה  הלקוח  שישלם  אחרים,  דין    ,סים  לכל  בכפוף 
 . בשנהש"ח אלפי   500לא יעלה סך של   ים הכולל כאמורשסכום הבונוס ,ובכפוף לכך

 זכאי מר יאיר רמתי לבונוס. עסקאות מזכות כאמור אשר בגינן  היולא   2020בשנת 

 

 עסקאות עם בעל שליטה  :22תקנה 

 החברות  לחוק(  4)270  סעיף  לפי  עסקאות

של מנכ"ל החברה    תווהעסק  תוהכללית של החברה את חידוש תנאי כהונ  האסיפה  אישרה,  10.11.2020  ביום
דגני זאב  מר  בה,  השליטה  חברת    ,שנים  שלוש  של  לתקופה  ובעל  שנתקבלו    ניהול, הבאמצעות  לאחר  וזאת 

והדירקטוריון התגמול  וועדת  תקנה    .אישורי  ראה  לעיל1) 21לפרטים    עם  החברה  של  ההתקשרות  תנאי  .( 
  בהתאם  הינם  לעיל  כאמור,  דגני  זאב  מר  ידי  על  לחברה  שמוענקים  ניהול  שירותי  עם  בקשר,  הניהול  חברת

מיום    האסיפה  ידי  על   אושרה  אשר  , התגמול  למדיניות  -2020-01   ':מס  אסמכתא)  10.11.2020הכללית 
121260) . 
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,  תפעול  ל "סמנכ של    התוהעסק  הת כהונ  תנאי   עדכון  את  החברה   של  הכללית   האסיפה   אישרה  10.11.2020  ביום
  , שנים  שלוש  של  לתקופה  ,דגני  מאשה'  הגב,  בחברה  השליטה   בעלת,  בחברה  ומינהל  ארגון,  אנוש  משאבי

הניהול המשולמים  דמי    .חר שנתקבלו אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון לא  וזאת  ניהול, ה באמצעות חברת  
יעמדו  ,  מינהלו  ארגון  ,אנוש  משאבי  ,תפעול  ל"סמנכ   בתפקיד   דגני'  הגב  של  ה הניהול, בקשר עם תפקיד  תלחבר

  -; ו2020  ספטמבר  לחודש  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  ,מ"מע  בתוספת,  בחודש  ש"ח   אלפי   39  ( 1: )של  סך  על
,  בנוסף.  2020  ספטמבר  לחודש  לצרכן   המחירים   למדד  צמוד,  ש"חאלפי    45, על סך של  1.1.2022  מיום  החל (  2)

  םרווחיהמ  2%  המהווה  שנתי  לבונוס  ,דגני'  הגב  של  תפקידה  בגין  ,הניהול  חברת  זכאית  תהא  שנה  מדי
כאשר הבונוס    ,ש"ח  מיליון  1  על  העולים,  האמור  הבונוס  ולפני  מיסים  לאחר,  החברה  שלהשנתיים    השוטפים

ככל שבשנה הקודמת נרשם הפסד, כי אז הוא יופחת  .  ש"חאלפי    180  -ל  השווה   סך  על  יעלה   לא השנתי כאמור  
לא ישולם בונוס ככל שהתשלום כאמור יביא לאי עמידה  עוד נקבע כי    מהרווח השנתי שעל פיו יחושב הבונוס.

באותה השנה.באמות   הפיננסיות  דגני,    ,נוספים  לפרטים   המידה  הגב' מאשה  של  תנאי העסקתה  עם  בקשר 
השנתי הבונוס  לעניין  דיווח    ,לרבות  מיום    מיידיראה  החברה  מס':    5.10.2020של  -2020-01)אסמכתא 

  ידי  על  לחברה  שמוענקים  ,ניהול  שירותי  עם  בקשר,  הניהול  חברת  עם  החברה  של  ההתקשרות  תנאי(.  108342
הכללית מיום    האסיפה  ידי  על   אושרה   אשר  , התגמול  למדיניות  בהתאם   הינם   ,לעיל  כאמור ,  דגני  מאשה'  הגב

 . (2020-01-121260': מס אסמכתא) 10.11.2020

 

ביטוח,    לפרטים בדבר  בעלי    , בחברה  משרה  לנושאי   ופטור   שיפויבדבר התקשרויות  על  גם    יטהשלההחלים 
 א להלן.29ראו תקנה  ,בחברה

 
 :24תקנה 

"ע המירים המוחזקים ע"י בעלי עניין בתאגיד  ימניות ונ
או בחברה קשורה, למיטב ידיעתה של החברה,  חברה בתוב

 וסמוך ככל האפשר לתאריך הדו"ח

 
ראו מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי    ,לפרטים בנוגע להחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בני"ע של החברה

   (.2020-01-02818)אסמכתא: 7.1.2021 ראו דיווח החברה מיום 2020בדצמבר,  31משרה בכירה בתאגיד ליום 

 

 : א'24תקנה 
 

   31.12.2020 יוםנכון ל
 

 

 מניות  20,000,000 הון רשום: 

    *מניות 11,122,675 הון מונפק:  

 אין   ניירות ערך המירים:  

 מניות  1,000,000 : *מתוכן מניות רדומות

 
 
 

מרשם בעלי המניות של החברה נכון ליום    טבלתראה להלן   : ב'24תקנה 
  פרסום  למועד  עדהחברה,    של  ידיעתה   למיטב.  31.12.2020

 הערך  בעלי המניות בניירות  חזקותאב  שינויים  וחל  לא  הדוח
   .החברה של

 
שם בעל  
 המניות 

ת.ז./מס'  
 תאגיד

ארץ   מס' זיהוי
 אזרחות/התאגדות 

סוג  מען 
 המניות 

החזקה   כמות המניות 
 כנאמן

החברה  
לרישומים  

של בנק  
מזרחי  
 טפחות  

מס' ברשם  
 החברות 

ז'בוטינסקי   ד בישראל יהתאג 510422249
 , רמת גן 7

מניות  
 1רגילות 

 כן  11,122,653

יהודה בר  
 לב

אדם פרטי עם   64897123 מס' ת. זהות 
 אזרחות ישראלית 

,  3טולובסקי 
 ת"א 

מניות  
 1רגילות 

 לא 14

זהבה  
 רפאלי  

אדם פרטי עם   7995434 מס' ת. זהות 
 אזרחות ישראלית 

אוסישקין  
 , רמה"ש27

מניות  
 1רגילות 

 לא 1
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אדם פרטי עם   53560488 מס' ת. זהות  בועז עדיני 
 אזרחות ישראלית 

בית עובד  
76800 

מניות  
 1רגילות 

 לא 1

אדם פרטי עם   57501298 מס' ת. זהות  דורית זהבי 
 אזרחות ישראלית 

ז'בוטינסקי  
פינת ילין   95

 , ת"א 8

מניות  
 1רגילות 

 לא 1

אברהם בן  
 נפתלי 

אדם פרטי עם   8013518 מס' ת. זהות 
 אזרחות ישראלית 

,  64פנקס 
 ת"א 

מניות  
 1רגילות 

 לא 1

עמיר בן  
 נפתלי 

אדם פרטי עם   8013526 זהות מס' ת. 
 אזרחות ישראלית 

השופט נופך  
 , ת"א 3

מניות  
 1רגילות 

 לא 1

אדם פרטי עם   6342927 מס' ת. זהות  זאב דגני 
 אזרחות ישראלית 

אסתר רבין  
 , חיפה10

מניות  
 1רגילות 

 לא 1

אברהם  
 אופק 

אדם פרטי עם   6704159 מס' ת. זהות 
 אזרחות ישראלית 

,  74שבדיה 
 חיפה

מניות  
 1רגילות 

 לא 1

 
 

 הדירקטורים של התאגיד  :26תקנה 

 (ןיו"ר הדירקטוריו)  רמתי יאיר . א
 

 052252327 ת.ז.

 25.04.1954 לידה  תאריך

 ישראלית  נתינות 

 יאיר  כוכב  95 אל בית מען

 לא חברות בועדות הדירקטוריון

 לא כן/לא  –דח"צ 

 לא כן/לא  –עובד של התאגיד 

 07.03.2018  כדירקטור החל לכהן 

השכלה/התעסקות בחמש  
 שנים אחרונות 

 טכניון. מה אווירונאוטית ההנדסבושני  ראשון  תואר  בוגר
במהלך    ועיסוק  האחרונות:    5העיקרי  חומה    ראש השנים  מנהלת 

 ETYבמשרד הבטחון , מייסד ומנהל 
בן משפחה של בעל עניין אחר 

 לא בתאגיד 

בעל מומחיות חשבונאית  
 לא ופיננסית

 
 

 )דירקטורית בלתי תלויה(  סומך-ענת פילצר . ב

 025510686 ת.ז.

 26.10.1973  לידה  תאריך

 ישראלית  נתינות 

 3088900, מיקוד  2425קיסריה ת.ד   מען

 . תגמול ועדת  ,ביקורת ועדת חברות בועדות הדירקטוריון

 לא כן/לא  –דח"צ 

 כן כן / לא –דירקטור בלתי תלוי 

 לא כן/לא  –התאגיד עובד של 

 10.11.2020 ית לכהן כדירקטור ההחל

השכלה/התעסקות בחמש  
 שנים אחרונות 

משפטים וחטיבת מנהל עסקים מאוניברסיטת תל  בעלת תואר ראשון ב
 מאוניברסיטת תל אביב.משפטים אביב . בעלת תואר שני ב

במהלך   העיקרי  האחרונות:    5עיסוקה  מייסדת השנים  דין,    עורכת 
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דין-פילצרמשרד   עורכי  באסומך,  וסמנכ"לית  משפטית  יועצת  יגוד  ; 
הציבוריות בכירה  ;  החברות  ומרצה  אקדמית  קורסי    -מנהלת 

 ( המרכז הישראלי לניהול  -"ל י המ) דירקטורים
 

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד אינו בן  בתאגיד 

בעל מומחיות חשבונאית  
 לא ופיננסית

 

 

 )דירקטור חיצוני(   קליגר אילן . ג
 

 42327288 ת.ז.

 19.02.1949 לידה  תאריך

 ישראלית  נתינות 

 השרון  רמת, 7 הפרחיםרח'  מען

 תגמול   ועדת,  )יו"ר( ביקורת ועדת  חברות בועדות הדירקטוריון

 כן כן/לא  –דח"צ 

 לא כן/לא  –עובד של התאגיד 

את    של החברה  אישרה האסיפה הכללית  10.11.2020 . ביום11.02.2018 החל לכהן כדירקטור 
, החל  שנים שלוש בת  ת כהונה נוספתלתקופ קליגרשל מר אילן כהונתו 

 11.2.2021מיום 
השכלה/התעסקות בחמש  

 שנים אחרונות 
 חיפה. מאוניברסיטתוחשבונאות  בכלכלה בעל תואר ראשון 

 השנים האחרונות:   5עיסוקו העיקרי במהלך 
 "מ בע  דלק אלון  בחברת ראשי כספים מנהל

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד  בתאגיד 

בעל מומחיות חשבונאית  
 כן ופיננסית

 
 )דירקטור חיצוני(  סנדרוביץ אליהו . ד

 

 057751893 ת.ז.

 12.07.1962 לידה  תאריך

 ישראלית  נתינות 

 אביב   תל', א 17 ההשכלה שדרות מען

 תגמול  ועדתביקורת,   ועדת חברות בועדות הדירקטוריון

 כן כן/לא  –דח"צ 

 לא כן/לא  –עובד של התאגיד 

 2.05.2018 החל לכהן כדירקטור 

השכלה/התעסקות בחמש  
 שנים אחרונות 

  בוגר/  מוסמך"ח  רו. עסקים  במנהל אביב תלאוניברסיטת  מוסמך
 חשבון   ראיית

 השנים האחרונות:   5עיסוקו העיקרי במהלך 
   לניהול הישראלי  במרכז בכיר ומרצה  אקדמי כמרכזמשמש  

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד  בתאגיד 

מומחיות חשבונאית  בעל 
 כן ופיננסית
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 נושאי משרה בכירה בתאגיד : א'26תקנה 

 דגני  זאב .א

 06342927 ת.ז.

 22.05.1942 תאריך לידה 

 מנכ"ל  התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

ממלא תפקיד כלשהו בחברה בת של  
 לא התאגיד או כבעל עניין 

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר  
 של הגב' מאשה דגני  בעלה או של בעל עניין 

השכלה אקדמית/עיסוקו בחמש שנים  
 אחרונות

 טכניון.  מההנדסת חשמל  ב תואר  בוגר
החברה  מנכ"ל  האחרונות:  השנים  בחמש  העיקרי  עיסוקו 

 )כיהן גם כיו"ר דירקטוריון החברה( 

 11.02.2009 התאריך בו החל בכהונתו
 

 דגני  מאשה .ב
 

 05546494 ת.ז.

 04.10.1958 תאריך לידה 

 נהל י משאבי אנוש ארגון ומ תפעול, סמנכ"ל התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

ממלא תפקיד כלשהו בחברה בת של  
 לא התאגיד או כבעל עניין 

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר  
 של מר זאב דגני   רעייתו או של בעל עניין 

השכלה אקדמית/עיסוקו בחמש שנים  
 אחרונות

 מוסמכת,  חיפה  מאוניברסיטת   וחינוך  במנהל   תואר  בוגרת
 .  חיפה מאוניברסיטת  למנהלים ציבורי  מנהלב

העיקרי בחמש השנים האחרונות: סמנכ"ל משאבי    העיסוק 
 אנוש ארגון ומנהל החברה. 

 22.08.2004 התאריך בו החל בכהונתו
 

 
 עמוס אורן .ג
 

 050499979 ת.ז.

 08.02.1951 תאריך לידה 

 מחקר, פיתוח והנדסהסמנכ"ל  ממלא בתאגידהתפקיד שהוא 

של   חברה בתממלא תפקיד כלשהו ב
 לא התאגיד או כבעל עניין 

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר  
 או של בעל עניין 

אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל  
 העניין 

השכלה אקדמית/עיסוקו בחמש שנים  
 אחרונות

עיסוקו    ;( מהטכניוןBSc)  אלקטרוניקה   בהנדסת  תואר  בעל
האחרונות:   השנים  בחמש  פיתוח  העיקרי  מחקר,  סמנכ"ל 

 בחברה.  והנדסה

 01.01.1991 התאריך בו החל בכהונתו
 

 אילן להט  .ד
 

 003882693 ת.ז.

 16.05.1937 תאריך לידה 

 מבקר פנים התפקיד שהוא ממלא בתאגיד
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של   חברה בתממלא תפקיד כלשהו ב
 לא התאגיד או כבעל עניין 

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר  
 או של בעל עניין 

בעל   של  או  אחר  בכירה  משרה  נושא  של  משפחה  בן  אינו 
 העניין 

השכלה אקדמית/עיסוקו בחמש שנים  
 אחרונות

האוניברסיטה    בחשבונאות  ראשון  תואר  בעל מטעם 
בירושלים השנים   .העברית  בחמש  העיקרי  עיסוקו 

בעל משרד לביקורת פנים ושרותי  חשבון,    רואה האחרונות:  
וניהולית   פיננסית  לחשבונאות  מרצה  פיננסי,  ניהול 

 באוניברסיטת חיפה. 

 01.09.2002 התאריך בו החל בכהונתו
 

 שקד יוסי .ה
 

 029043510 .זת

 06.02.1972 לידה  תאריך

 סמנכ"ל כספים  בתאגיד ממלא שהוא התפקיד

ממלא תפקיד כלשהו בחברה בת של  
 לא התאגיד או כבעל עניין 

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר  
 או של בעל עניין 

אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל  
 העניין 

השכלה אקדמית/עיסוקו בחמש שנים  
 אחרונות

 תואר שני במנהל עסקים מטעם אוניברסיטת חיפה בעל 
   חיפה אוניברסיטת מטעם  במשפטים ראשון  תואר  בעל

 . בישראל החשבון  רואי מועצת מטעם חשבון רואה
 .  למנהל המכללה  מטעם בחשבונאות בוגר

 : האחרונות השנים בחמש העיקרי  עיסוקו
  סן  כימי בחברת כספיםהכספים בחברה, סמנכ"ל "ל  סמנכ
 "מ. בע סן ודלק

 25.09.2017 התאריך בו החל בכהונתו

  'רברידג יעקב . ו

 013699756 .זת

 10.06.1959 לידה  תאריך

 ומכירה   שיווק, עסקי פיתוח"ל  סמנכ בתאגיד ממלא שהוא התפקיד

ממלא תפקיד כלשהו בחברה בת של התאגיד  
 לא או כבעל עניין 

בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או 
 ענייןשל בעל 

אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של  
 בעל העניין 

השכלה אקדמית/עיסוקו בחמש שנים  
 אחרונות

ראשון במתמטיקה )אוניברסיטת   תואר  בעל
שני במתמטיקה ומדעים   תואר בעלקליפורניה(, 

   (חיפה  אוניברסיטתבמנהל עסקים ) מוסמך)טכניון( 
 : האחרונות השנים בחמש העיקרי  עיסוקו
 ועסקי.  שיווקישירותי ייעוץ  - עצמאי

 01.12.2018 התאריך בו החל בכהונתו

 
 מורשה חתימה של התאגיד    ב'26תקנה 

 
יחידים אשר בכוחם לחייב את התאגיד בלא   בשליטתה מורשי חתימה  ו/או בתאגידים  אין בחברה 

 . צורך בחתימתו של גורם נוסף
 
 
 
 

 :27תקנה 

 התאגיד רואה חשבון של 

 
  .גבעתיים, 4 שרון אריאל, השחר מגדל , חלפון עמית
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 שינוי בתזכיר או בתקנון :28תקנה 

 
 . בתקנונה או החברה   בתזכיר שינויים חלו  אל 2020שנת   במהלך

 

 המלצות והחלטות הדירקטורים :)א(29תקנה 

 אין 
 
 

החלטות האסיפה הכללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות  :)ב(29תקנה 
 הדירקטורים

 אין 
 
 

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת :)ג(29תקנה 
 

 
את מדיניות התגמול של החברה, תנאי כהונתם של    אישרה האסיפה הכללית של החברה   10.11.2020  ביום

החיצוני מר אילן    ה של הדירקטורארכת תוקף הכהוה   ,)לרבות חידוש כתבי שיפוי(  זאב דגני וגב' מאשה דגני
גב'   פילצר קליגר, מינוי  דירקטור סומך  -ענת  יאיר רמתי,  בחברה  הבלתי תלוי   יתלכהונת  , חידוש כהונתו של 

. לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה  יו"ר דירקטוריון החברה וחידוש כהונת רואה חשבון מבקר של החברה
 , בהתאמה(.    2020-01-121260  -ו 2020-01-108342)מס' אסמכתא   10.11.2020ומיום   5.10.2020מיום 

 

 החלטות החברה  : א29תקנה 

 
 .)ג( לעיל29, ראה תקנה 10.11.2020לפרטים אודות החלטות האסיפה הכללית מיום  (1)
( את  התגמולודירקטוריון החברה )שאמץ את המלצת וועדת    תגמול   וועדת , אישרו  2020במרץ    29ביום   (2)

    דירקטורים ונושאי משרה בחברה.חידוש פוליסת ביטוח 
 

 2021 ,במרץ  24תאריך: 
    
 

 _______________________ 
 אר.אס.אל. אלקטרוניקה בע"מ 

 
 : חתימה   : תפקידם  : שמות החותמים

 
 _________   יו"ר הדירקטוריון   רמתי  יאיר .1
 
 _________   מנכ"ל החברה   זאב דגני  .2
 
 _________   כספים סמנכ"ל   שקד  יוסי    .     3
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  ועל הכספי  הדיווח  על הפנימית  הבקרה אפקטיביות  בדבר הצהרות   –חלק ה'

 הגילוי 
 

 
 :ומיידיים תקופתיים דוחות ( לתקנות1ב)ד() 9 תקנה לפי  כללי מנהל הצהרת

 
 מנהלים  הצהרת

 
 כללי  מנהל הצהרת

 

 :כי מצהיר ,זאב דגני ,אני

  2020"( לשנת  התאגידאלקטרוניקה בע"מ )להלן: "  חברת אר.אס.אל   של  התקופתי  הדוח  את  בחנתי  .1
 ;"(הדוחות)להלן: "

  עובדה   של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית  עובדה  של  נכון  לא  מצג  כל  כוללים  אינם  הדוחות,  ידיעתי  לפי .2
  מטעים  יהיו  לא,  אותם מצגים  נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו   שהמצגים  כדי  הנחוץ   מהותית

 ;הדוחות  לתקופת בהתייחס

  מכל הבחינות ,  נאות  באופן  משקפים   בדוחות   הכלול  אחר   כספי  ומידע   הכספיים  ידיעתי, הדוחות  לפי .3
  ולתקופות  התאגיד לתאריכים  של   המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות ,  הכספי   המצב   את,  המהותיות

 ;הדוחות  מתייחסים שאליהם

כל תרמית,    ולוועדת הביקורת של התאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון   .4
בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים  

 עליהם.  גילוי ובבקרה ובעובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי 

 
 .דין כל פי  על ,אחר אדם כל מאחריות או  מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין

 
 
 
 
 
 
 

         2021 במרץ, 24
 ל "מנכ ,זאב דגני   
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 דוחות תקופתיים לתקנות  (2)  )ד( ב9 תקנה לפי הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת
 :ומיידיים

 
 מנהלים  הצהרת

 
 הכספים  בתחום ביותר  הבכיר המשרה נושא הצהרת

 

 :כי מצהיר ,שקד יוסי אני,

אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ,    של   בדוחות   הכלול  אחר  כספי   ומידע  הכספיים  הדוחות   את   בחנתי  .1
 ;"(הדוחות)להלן: " 2020"( לשנת  התאגיד)להלן: "

  נכון  מצג לא  כל  כוללים  אינם  ,בדוחות  הכלול  ,האחר  הכספי  והמידע  הכספיים  הדוחות   ידיעתי,   לפי .2
  לאור,  בהם  שהמצגים שנכללו  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר   ולא  מהותית  עובדה  של

 ;בהתייחס לתקופת הדוחות  מטעים יהיו לא מצגים,  אותם נכללו שבהן הנסיבות

  נאות, מכל הבחינות   באופן   משקפים  , בדוחות  הכלול ,אחר כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות   ידיעתי,  לפי .3
  ולתקופות  התאגיד לתאריכים  של   המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות   הכספי,  המצב   את  המהותיות,

 ;הדוחות  מתייחסים שאליהם

כל תרמית,    התאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של   .4
או מעורבים  בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין  

 . גילוי ובבקרה עליהםובעובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי 

 
 

 .  לדין כ פי על אחר, אדם כל מאחריות או  מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין

 

 

 

 
            2021במרץ,  24

 , סמנכ"ל כספים שקד יוסי  
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