
איירטאצ' סולאר בע"מ

 Airtouch Solar Ltd.

דוח חצי שנתי לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2022

מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך 
(דוחות תקופיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"). בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, אימצה החברה את 
את כל ההקלות המנויות בתקנה 5ד(ב)(1) עד 5ד(ב)(5) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ככל שהן רלוונטיות, או תהיינה 
רלוונטיות בעתיד. למועד דוח זה, ההקלות הן כדלקמן: (א) ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה 
החשבון המבקר על הבקרה הפנימית כך שהחברה תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד (ב) העלאת סף 
המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל-20% (ג) העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים 
ל-40% (תוך הותרת סף הצירוף לדוחות כספיים שנתיים על 20%) (ד) פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות 
דוחות תקופתיים ומיידיים בקשר עם פריטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם ו-(ה) הגשת דוח חצי שנתי חלף 
הגשת דוחות רבעוניים, כל עוד הציבור אינו מחזיק תעודות התחייבות שהתאגיד הנפיק. כמו-כן אימץ דירקטוריון החברה 
הקלה לחברות שהציעו לראשונה מניות לציבור לעניין חובה לקבוע מדיניות תגמול לחברה המציעה לראשונה ניירות ערך 

שלה לציבור כקבוע בתקנה 1 לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), התשע"ג-2013.

airtouchsolar.com :דוחות מונגשים יפורסמו באתר החברה הזמין בקישור

https://airtouchsolar.com/contact-us/
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פרק א' - שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי 
החברה במהלך המחצית הראשונה לשנת 2022 
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איירטאצ' סולאר בע"מ 

 
שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה במהלך המחצית הראשונה לשנת 2022  

פרטים לפי תקנה 39א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 

 

בפרק זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, אלא אם נאמר במפורש אחרת: 

 

איירטאצ' סולאר בע"מ;   - "החברה" 

דולר ארה"ב;   - "דולר" 

דוח הדירקטוריון של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2022, הכלול   - "דוח הדירקטוריון" 
כפרק ב' לדוח זה; 

הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, כפי שפורסם ביום 31 במרץ 2022   - "הדוח התקופתי" 
(אסמכתא מספר 2022-01-040660); 

הדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2022, הכלולים כפרק ג' לדוח זה;   - "הדוחות הכספיים" 

הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021, כפי שנכללו בדוח   - "הדוחות הכספיים השנתיים" 
התקופתי; 

החברה יחד עם החברות המוחזקות שלה11;   - "הקבוצה" 

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

חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1969;   - "חוק ניירות ערך" 

פרק תיאור עסקי החברה, הכלול בדוח התקופתי;   - "פרק א' לדוח התקופתי" 

פרק פרטים נוספים על החברה, הנכלל בדוח התקופתי;   - "פרק ד' לדוח התקופתי" 

סמוך למועד פרסום דוח זה;   - "מועד פרסום הדוח" 

30 ביוני 2022.   - "תאריך הדוח" 

 

1. כללי 

בהתאם לתקנה 39א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), יובאו 
להלן פרטים בדבר שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה, בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי 
של החברה. העניינים המפורטים להלן הינם בנוסף להתפתחויות ולשינויים שאירעו ברבעון הראשון לשנת 2022 
אשר תוארו בפרק א' לדוח התקופתי. מובהר כי ככלל, התיאור הנכלל בדוח זה כולל רק מידע אשר הינו, לדעת 
החברה, מידע מהותי. יחד עם זאת, בחלק מהמקרים, למען שלמות התמונה, נכלל מידע נוסף אשר אינו בהכרח 

מידע מהותי. 

                                                      
  למועד פרסום הדוח לחברה חברה מוחזקת אחת- Air Touch Solar India Private Limited ("איירטאצ' הודו"), חברה פרטית, המאוגדת לפי דיני 1

הרפובליקה של הודו אשר מלוא הון מניותיה המונפק והנפרע מוחזק בידי החברה (למעט מניה אחת המוחזקת בנאמנות על-ידי מר יניר אלוש, כמפורט 
בסעיף 33 לפרק א' לדוח התקופתי, אשר האמור בו נכלל כאן על דרך ההפניה). 
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2. עדכון סעיף 9 לפרק א' לדוח התקופתי – מוצרים ושירותים 

2.1. בהמשך לאמור בסעיף 9.2.3 לפרק א' לדוח התקופתי בקשר עם ההתקנה המסחרית הראשונה של מערכת 
משולבת של רובוטים מסוג ה-AT  3.0 ורכב אוטונומי המנייד את הרובוטים בין שורות פאנלים שונות, בחודש 

אוגוסט 2022 הושלמה ההתקנה האמורה. 

 ,AT 3.0 2.2. בהמשך לאמור בסעיף 9.6 לפרק א' לדוח התקופתי בקשר עם פיתוח גרסה משופרת של רובוט
בתקופת הדוח החלה החברה בפיילוט של גרסה משופרת של רובוט ה-AT 3.0, לקראת ייצור של הגרסה 

המשופרת במהלך השנה הקרובה. 

3. עדכון סעיפים 10 ו-12 לפרק א' לדוח התקופתי - לקוחות וצבר הזמנות 

3.1. ליום 30 ביוני 2022 לחברה 3 לקוחות מהותיים מאוד כמפורט להלן:  

 
הכנסות (באלפי ש"ח) ליום 

30 ביוני 
שיעור מכלל הכנסות החברה 

ליום 30 ביוני 

 2022 2021 2022 2021
2 2%  37%  60  3,733  ReNew - לקוח א

3 -  32%  -  3,196 לקוח ב – משק אנרגיה 
4 40%  26%  1,208  2,593  HERO - לקוח ג

 

3.2. מתחילת שנת 2022 ועד למועד פרסום דוח זה, הקבוצה חתמה עם לקוחות על הסכמים וקיבלה הזמנות 
לביצוע בפועל מתוך הסכמי מסגרת בסכום כולל של כ-6 מיליון ש"ח. הסכום האמור אינו כולל הכנסות 
מהסכמי תפעול ותחזוקה שאמורים להניב לחברה הכנסות נוספות בסך של כ-10 מיליון ש"ח. להלן תרשים 
המציג את הגידול בהיקף ההסכמים וההזמנות לביצוע בפועל שהתקבלו מתוך הסכמי מסגרת, לאורך 

התקופות המפורטות להלן: 

  

                                                      
ReNew Solar Energy (Jharkhand One) Private Limited. לפירוט אודות ההתקשרות ראו סעיף 10 לדוח התקופתי. 2 
התקשרות החברה בוצעה מול משקים אנד פרטנרס שותפות מוגבלת, אשר מוחזקת במלואה על-ידי משק אנרגיה - אנרגיות מתחדשות בע"מ. 3 

לפירוט אודות ההתקשרות ראו סעיף 10 לדוח התקופתי וכן דיווח מיידי של החברה מיום 27 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-035293).   
  התקשרות החברה בוצעה מול Clean Solar Power (Bhadla) PVT Ltd, תאגיד מקבוצת HERO. לפירוט אודות ההתקשרות ראו סעיף 10 לדוח 4

התקופתי וכן דיווח מיידי של החברה מיום 15 במאי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-058015).   
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3.3. הטבלה מטה מפרטת את צבר ההזמנות של הקבוצה נכון לתאריך הדוח, בהתפלגות לפי המועד הצפוי של 
ההכרה בהכנסה הנובעת מההזמנות (כולל תחזוקה ושירות):  

 

יצוין כי צבר ההזמנות הנכלל בטבלה לעיל כולל גם הכנסות צפויות מהזמנות של מוצרי החברה וגם 
הכנסות צפויות מהסכמי התחזוקה והשירות אשר הגילוי אודותיהם ינתן במתכונת זו החל מדוח זה.  

צבר ההזמנות לעיל כולל פרויקטים שהתקנתם הושלמה בתקופה שבין ה-30 ביוני 2022 לבין מועד פרסום 
הדוח. עוד יצוין כי צבר ההזמנות לעיל כולל את זרם ההכנסות הצפוי מהסכמי תחזוקה ושירות מחייבים ואינו 

כולל את זרם ההכנסות מהסכמי תחזוקה ושירות הניתנים לביטול מוקדם על ידי הלקוח. 

יצוין כי מעבר לצבר ההזמנות המפורט לעיל, לתאריך הדוח לחברה הסכם מסגרת כמפורט בסעיף 12.1 
לדוח התקופתי (ראו גם באור 3(ג) לדוחות הכספיים). 

הערכות החברה המפורטות בסעיף זה לעיל אודות הצפי להכנסות עתידיות אפשריות הן בגדר מידע 
צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע כאמור מבוסס על הערכות ואומדנים 
סובייקטיביים של החברה, ניתוח השוק בו פועלת החברה, מידע המצוי בידיה למועד פרסום הדוח וכן 
היכרותה עם לקוחותיה וצרכיהם. בהתאם, המידע המובא לעיל, עשוי להתממש בפועל, כולו או חלקו, 
באופן שונה מבחינה מהותית מכפי שנצפה, בגין התרחשותם של גורמים אשר אינם בשליטת החברה 
ובכלל זה, בין היתר, בגין שינויים בצרכי לקוחות החברה, התגברות התחרות בתחום הפעילות או 

התממשות אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 32 לפרק א' לדוח התקופתי. 

 

התקשרויות מהותיות בתקופת הדוח: 

3.4. בחודש אפריל 2022 התקשרה איירטאצ' הודו עם יזם סולארי הודי בהסכמים למכירה, אספקה, התקנה, 
תפעול ותחזוקת מערכות ניקוי רובוטיות מסוג AT 3.0 (Portable). התמורה בגין אספקת והתקנת המערכות 
נקבעה לסך כולל של כ-693 אלפי ש"ח, והיא תשולם במספר אבני דרך, בהתאם לקצב התקדמות אספקת 
והתקנת המערכות. במסגרת ההסכמים נחתמו גם הסכמים לשירותי תפעול ותחזוקה ל-25 שנה אשר 
עתידים להניב לחברה הכנסות נוספות בסכום כולל של כ-765 אלפי ש"ח. להערכת החברה, על-פי לוח 
הזמנים המתוכנן, התקנת המערכות בהתאם להוראות ההסכמים האמורים צפויה להסתיים במהלך שנת 

2022. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 28 באפריל 2022 אשר האמור בו נכלל כאן על 5
דרך ההפניה. 

3.5. בחודש מאי 2022 התקשרה איירטאצ' הודו בהסכמים למכירה, אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקת מערכות 
ניקוי רובוטיות מסוג AT 3.0 (Portable) עם לקוח חוזר מקבוצת Hero. התמורה בגין אספקת והתקנת 6

                                                      
 אסמכתא מספר 5.2022-01-052027   

 לפרטים בדבר התקשרויות קודמות של החברה עם תאגיד מקבוצת Hero ראו האמור בסעיף 4.5 לפרק א' לדוח החצי שנתי של החברה ליום 30 ביוני 6 
2021 (כפי שפורסם ביום 31 באוגוסט 2021 (אסמכתא מספר 2021-01-141342)). 

סך צבר הזמנות (באלפי ש"ח)  

 5,428  2022 II מחצית

 1,753  2023

 1,715  2024

 1,181  2025

 15,656 2026 ואילך 

 25,733 סה"כ 

Dummy Text
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המערכות נקבעה לסך כולל של כ-1.46 מיליון ש"ח, והיא תשולם במספר אבני דרך, בהתאם לקצב 
התקדמות אספקת והתקנת המערכות. במסגרת ההסכמים נחתמו גם הסכמים לשירותי תפעול ותחזוקה 
ל-25 שנה אשר עתידים להניב לחברה הכנסות נוספות בסכום כולל של כ-1.66 מיליון ש"ח. בחודש אוגוסט 

2022 הסתיימה התקנת המערכות. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 15 במאי 2022 אשר 77
האמור בו נכלל כאן על דרך ההפניה.  

המידע האמור לעיל בדבר תחזית מועד התקנת המערכות וההכנסות הצפויות בגין ההסכמים הינו 
בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע כאמור מבוסס על הערכות, 
אומדנים ומידע הקיים בחברה נכון למועד פרסום הדוח. המידע המובא לעיל, עשוי להתממש בפועל, 
כולו או חלקו, באופן שונה מבחינה מהותית מכפי שנצפה, בגין התרחשותם של גורמים אשר אינם 
בשליטת החברה ובכלל זה, בין היתר, שיבושים במערך הלוגיסטיקה והתובלה בהודו, עיכובים בקבלת 
חומרי גלם, עיכובים בהכנת והתאמת אתר הפרויקט להתקנת המערכות, שינויים במועדי הוצאת 
הזמנות לביצוע בפועל, עיכובים בהוצאת אשראי דוקומנטרי, תנאי מזג אוויר קיצוניים, ליקויים 
בתקשורת, עיכובים בקווי הובלה ולוגיסטיקה, אי עמידה בתנאי היעד, שינויים רגולטוריים, סיום 
מוקדם של הסכם שירותי התפעול והתחזוקה, או התממשות אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים 

בסעיף 32 לפרק א' לדוח התקופתי. 

3.6. למועד פרסום הדוח מנהלת החברה משאים ומתנים מתקדמים ביחס להסכמי אספקה, התקנה, תפעול 
ותחזוקה של פרויקטים בהודו בהיקף כספי מצטבר של כ-10.2 מיליון ש"ח (מתוכו סך של כ-3.5 מיליון ש"ח 
בגין אספקה והתקנה וסך של כ-7.7 מיליון ש"ח בגין תפעול ותחזוקה) ופרויקט בישראל בהיקף כספי בטווח 
של בין 1.5 מיליון ש"ח ל-2.5 מיליון ש"ח (כמחצית מהסכום בגין אספקה והתקנה וכמחצית בגין תפעול 

ותחזוקה) ("ההתקשרויות הפוטנציאליות"). 

יודגש כי למועד פרסום הדוח, אין כל וודאות כי ההתקשרויות הפוטנציאליות כאמור, כולן או חלקן, יבשילו 
לכדי הסכמים מחייבים. כן יובהר כי הבשלתן של ההתקשרויות הפוטנציאליות, כולן או חלקן, לכדי הסכמים 
מחייבים והשלמת העסקאות מכוחן כפופים, בין היתר, להשלמת המשאים ומתנים לשביעות רצון הצדדים, 
אישור ההתקשרויות הפוטנציאליות על ידי האורגנים המוסמכים של הצדדים, חתימה על נוסחים סופיים של 

הסכמים והתקיימות התנאים המתלים שייקבעו בהסכמים (ככל שייחתמו).  

4. עדכון סעיף 20 לפרק א' לדוח התקופתי - נכסים לא מוחשיים   

פירוט אודות פטנטים בהליכי רישום 

                                                      
 אסמכתא מספר 7.2022-01-058015   

תיאור הפטנט שם הפטנט 
תאור 
הזכויות 
בפטנט 

מדינות בהן 
הוגש הפטנט 

מועד 
פקיעה צפוי 

סטאטוס 

ינואר  בתהליך ארצות  Robotic trolly for 
 2041 בחינה הברית  moving a  מערכת להסעת רובוט בין

cleaning robot  בעלות שורות של פאנלים סולריים 
and a system  העוקבים לאחר השמש

that includes a 
cleaning robot 

בתהליך  ינואר 
ישראל 

בחינה   2041

בתהליך  ינואר 
הודו 

בחינה   2041
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פירוט אודות פטנטים רשומים של החברה  

תיאור הפטנט שם הפטנט 
תאור 
הזכויות 
בפטנט 

מדינות בהן 
הוגש 
הפטנט 

מועד 
פקיעה 
צפוי 

סטאטוס 

רובוט לניקוי שורה של פאנלים 
סולריים הזז לאורך השורה 

Method and 
ומנקה אבק על ידי יצירת זרם 

אוגוסט  apparatus for 
ישראל  בעלות  הפטנט אושר אויר. זרם האויר נוצר על ידי   2040 cleaning 

סיבוב אלמנטי ניקוי ויצירת לחץ 
 surfaces

אויר בין אלמנטי ניקוי הקרובים 
לפאנל. 

 

5. עדכון סעיף 21 לפרק א' לדוח התקופתי - הון אנושי 

5.1. ביום 31 במרץ 2022 סיים מר ניק לניר בראון את כהונתו כמנכ"ל החברה. נכון למועד דוח זה מכהן מר לניר 
בראון כסמנכ"ל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי גלובלי בחברה. 

5.2. ביום 30 ביוני 2022 החל מר טל לאופר לכהן כמנכ"ל החברה. לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו ראו 
סעיף 1.4.1 לדוח זימון האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של החברה מיום 4 באפריל 2022. 8

5.3. לפרטים אודות הענקות ומימושי אופציות בתקופת הדוח מכוח תכנית האופציות של החברה ראו ביאור 13 
לדוחות הכספיים השנתיים וכן ביאורים 3(ד), 3(ה) ו-3(ח) לדוחות הכספיים. 

5.4. נכון ליום 30 ביוני 2022 הועסקו בקבוצה 67 עובדים (מתוכם 32 עובדים בהודו), ולמועד פרסום הדוח 
מועסקים בקבוצה 71 עובדים (מתוכם 37 עובדים בהודו). התפלגות העובדים בתחומים העיקריים הינה 

כמפורט להלן: 

 

 

                                                      

בתהליך  ינואר  and the robotic 
סין 

בחינה   2041  trolly

 אסמכתא מספר 2022-01-035682 8 

בתהליך  ינואר 
אוסטרליה 

בחינה   2041

בתהליך  ינואר 
אירופה 

בחינה   2041

למועד פרסום הדוח לתאריך הדוח   

 14  14 הנהלה, שיווק וכספים 

 8  9 מחקר ופיתוח 

 49  44 תפעול, תחזוקה ושירות 

 71  67 סה"כ 
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6. עדכון סעיף 31 לפרק א' לדוח התקופתי 

בהמשך לאמור בסעיף 31 לפרק א' לדוח התקופתי בקשר עם תחילת חדירה לשוק האמריקאי, בחודש אוגוסט 
2022 החלה החברה בביצוע פיילוט ראשון בארה"ב.  

7. עדכון סעיף 32 לפרק א' לדוח התקופתי – גורמי סיכון 

השפעת האינפלציה ועליית הריבית בשוק – לפרטים נוספים ראו סעיף 1.6 לפרק ב' בדוח זה. 

8. עדכון תקנה 24 לפרק ד' לדוח התקופתי - החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 

לפרטים אודות המניות וניירות הערך האחרים המוחזקים על-ידי בעלי העניין ונושאי המשרה הבכירה בחברה 
במועד סמוך למועד הדוח, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 7 ביולי 2022, אשר האמור בו מובא כאן על דרך 9

ההפניה. למיטב ידיעת החברה, לא בוצעו שינויים מהותיים בהחזקות בעלי העניין ממועד הדיווח המיידי האמור ועד 
למועד פרסום הדוח למעט הקצאת 1,018,794 אופציות המירות למניות רגילות של החברה למר טל לאופר, מנכ"ל 

החברה, כמפורט בדיווח המיידי של החברה מיום 17 ביולי 2022.  10

9. עדכון תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי 

ביום 24 במאי 2022 חדלו ה"ה נטע בנארי ונדב כהן לכהן כדירקטורים בחברה (ראו דיווחים מיידיים של החברה 
11 .( מיום 24 במאי 2022

10. עדכון תקנה 26ב לפרק ד' לדוח התקופתי 

למועד פרסום הדוח אין בחברה "מורשה חתימה עצמאי" כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך התשכ"ח- 1968. 

11. עדכון תקנה 29 לפרק ד' לדוח התקופתי - החלטות האסיפה הכללית בתקופת הדוח 

11.1. במסגרת האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של החברה שנערכה ביום 9 במאי 2022, התקבלו ההחלטות 
הבאות: (1) לאשר את מינויו מחדש של משרד זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר 
של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (2) לאשר את מינוים מחדש של ה"ה יניר אלוש (יו"ר 
הדירקטוריון), דורון שטיגר, דוד מיכאל בן לולו, דני אלוש ועדי עזרא (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה 
נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (3) לאשר תנאי כהונתו והעסקתו של מר 

טל לאופר, מנכ"ל החברה הנכנס בהתאם לתנאים שהוצגו ופורטו בדוח זימון האסיפה הכללית. 
11.2. לפרטים נוספים אודות האסיפה הכללית, ראו דוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 4 באפריל 2022 12

ודיווח מיידי בדבר תוצאות האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום 9 במאי 2022. 13

 

                                                      
אסמכתא מספר 2022-01-071925. 9   

 אסמכתא מספר 2022-01-090760. 10 
מספרי אסמכתאות: 2022-01-063403 ו-2022-01-063406. 11  
אסמכתא מספר 2022-01-035682. 12  
אסמכתא מספר 2022-01-055957. 13  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק ב'- דוח הדירקטוריון 
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איירטאצ' סולאר בע"מ 

 

דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2022 

 

בע"מ ("החברה") מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון הסוקר את עיקרי פעילות   דירקטוריון איירטאצ' סולאר
החברה בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2022, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"). 

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים מהותיים שחלו במצב ענייני החברה 
בתקופת הדוח אשר השפעתם מהותית. בהתאם, יש לעיין בדוח זה לצד הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, לרבות 
הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 ("הדוח התקופתי") וכן דוחותיה הכספיים של 
החברה ליום 30 ביוני 2022 ("הדוחות הכספיים"), הנכללים בזאת על דרך ההפניה. מובהר כי ככלל, התיאור הנכלל 
בדוח זה כולל רק מידע אשר הינו לדעת החברה, מידע מהותי. יחד עם זאת, בחלק מהמקרים, למען שלמות התמונה, 
נכלל מידע נוסף אשר אינו בהכרח מידע מהותי. בדוח זה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בדוח 
התקופתי, אלא אם צוין אחרת. לתיאור עסקי הקבוצה, תחומי פעילותה וכן שינויים עיקריים בפעילות הקבוצה ובעסקיה 
בתקופת הדוח, ראו פרק א' לדוח זה. למידע אודות אירועים מהותיים בעסקי החברה בתקופת הדוח ולאחריה ראו 

ביאורים 3 ו-7 לדוחות הכספיים. 

 

1. הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה ותזרימי המזומנים שלה  

החברה עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק, תפעול ותחזוקה של פתרונות רובוטיים לניקוי יבש (ללא מים) של פאנלים 
פוטו-וולטאים (לפרטים אודות תחום פעילותה של החברה והתפתחות עסקיה ראו פרק תיאור עסקי התאגיד כפי 
שנכלל בדוח התקופתי). למועד דוח זה, החברה מספקת פתרונות רובוטיים למערכות פוטו-וולטאיות הממוקמות 
על גבי הקרקע ואשר מאופיינות בכך שהן נפרשות על-פני שטחים נרחבים והיא פועלת בשווקים בישראל ובהודו. 

לפרטים בדבר אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה ושינויים וחידושים בעניינים שיש לתארם בדוח התקופתי 
ראו פרק א' לדוח רבעוני זה.  

מניותיה של החברה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").  

הקבוצה מציגה במחצית הראשונה של שנת 2022 רווח גולמי לראשונה, שנובע בעיקר מגידול של 233% בהכנסות 
ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, החברה החלה ותמשיך לפעול להתייעלות תפעולית כדוגמת ייצור 
ואספקה מהמפעל בהודו ללקוחות בהודו חלף אספקה מהמפעל בישראל, הורדת עלויות שרשרת האספקה, 
לרבות מינוף הצמיחה לטובת שיפור מחירי רכש מול ספקים והתקשרויות מול קבלני משנה, תחילת מעבר הדרגתי 
לרכש חומרי גלם בהודו וכן שיפור תהליכי עבודה תוך צמצום עלויות. כן יצוין כי החברה הצטיידה במלאי בשלב 
מוקדם על מנת שתוכל להבטיח אספקות סדירות ללקוחותיה ובכך הקטינה סיכון מהשפעת משבר שרשרת 

האספקה העולמי. 

נכון למועד הדוח חצתה הקבוצה רף של GW 2 פרויקטים מותקנים. 
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1.1. ניתוח עיקרי השינויים שחלו במצבה הכספי של החברה  

סעיף בדוח 
הכספי 

יתרה ליום 
הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים  

ביחס ליום 31.12.2021  
 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

באלפי ש"ח 

השינוי נובע בעיקר מהירידה במזומנים, ששימשו   69,923  79,793  63,567 נכסים שוטפים 
לפעילות השוטפת. 

  8,297  3,412  8,328 נכסים לא 
שוטפים 

הקיטון נובע בעיקר מהאמור לעיל.   78,220  83,205  71,895 סה"כ נכסים 
השינוי נובע בעיקר מגידול בהתחייבות בגין   8,949  7,119  10,535 התחייבויות 
מענקים לזמן קצר (ראו באור 7(ב) לדוחות  שוטפות 

הכספיים) ומגידול במקדמות מלקוחות. 
השינוי נובע בעיקר מקיטון בהתחייבות בגין   7,209  3,936  5,783 התחייבויות לא 

מענקים לזמן ארוך.  שוטפות 
  16,158  11,055  16,318 סה"כ 

התחייבויות  
השינוי בהון נובע בעיקר מההפסד בסך כ-6.7   62,062  72,150  55,577 הון 

מיליון ש"ח. 

 

1.2. ניתוח עיקרי תוצאות הפעילות על-פי הדוחות הכספיים 

לשישה חודשים שהסתיימו סעיף 
ביום 

לשנה 
שהסתיימה 
ביום 

 31.12.2021

הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים  
בין תקופות הביניים 

 30.6.2022 30.6.2021

אלפי ש"ח 

ההכנסות ממכירות מוכרות בעת השלמת התקנת   10,453  3,012  10,028 מכירות 
הרובוטים אצל הלקוח. הגידול נובע מעלייה 
בהיקף הפעילות של החברה ובהתאם מעלייה 

בפרויקטים שהשלימה. 
השינוי נובע מהגידול בפעילות של החברה, יחד   13,852  3,703  9,642 עלות המכירות 
עם ירידה יחסית בעלויות הייצור, עקב ייצור 
ואספקה מהמפעל בהודו ללקוחות בהודו (חלף 
אספקה מהמפעל בישראל) והתייעלות בעלויות 

הלוגיסטיות.  
לאור האמור לעיל, החברה עברה מהפסד גולמי   (3,399)  (691)  386 רווח (הפסד) 

לרווח גולמי.  גולמי 
ההוצאות בשנת 2021 כוללות גידול בהתחייבות   4,862  2,897  2,520 הוצאות מחקר 
בגין מענקים בסך 913 אלפי ש"ח. בנטרול ההוצאה  ופיתוח  
האמורה, השינוי נובע מגידול בפעילות הפיתוח של 

החברה.  
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1.3. הון חוזר 

ליום 30 ביוני 2022, לחברה הון חוזר (נטו) בסך של כ-53,032 אלפי ש"ח הכולל את סך הנכסים השוטפים 
(הכוללים בעיקר מזומנים ופיקדונות לזמן קצר, חייבים, לקוחות ומלאי) בניכוי התחייבויות שוטפות (הכוללות 

בעיקר יתרות ספקים וזכאים אחרים).  

 

1.4. ניתוח נזילות ומקורות מימון של החברה 

הגידול נובע מהרחבת הפעילות השיווקית של   1,468  494  1,025 הוצאות מכירה 
החברה לתמיכה בעלייה במכירות ובהרחבת  ושיווק 

הפעילות. 

החברה מממנת את פעילותה בעיקר מהונה העצמי אשר מקורו מגיוסי הון. החברה בוחנת מעת לעת את 
האפשרויות והצורך לגייס מקורות מימון נוספים. בנוסף, קיבלה החברה מענקים מרשות החדשנות, כמפורט 
בסעיף 17.5 לפרק א' לדוח התקופתי. לפרטים בדבר החזרי מענקים מהרשות לחדשנות, ראו באורים 4 ו-

7(ב) לדוחות הכספיים. 

 

השינוי נובע בעיקר מגידול במצבת העובדים של   7,100  3,235  3,949 הוצאות הנהלה 
החברה ומגידול בהוצאות בגין שירותים מקצועיים,  וכלליות 

בשל העלייה בפעילות. 
ההוצאות בשנת 2021 הינן הוצאות הנפקה אשר   618  594  - הוצאות אחרות 
הוכרו בדוח רווח והפסד בגין ההנפקה הראשונית  תפעוליות 

לציבור שביצעה החברה במרס 2021. 
  (17,447)  (7,911)  (7,108) הפסד תפעולי 

הכנסות המימון במחצית הראשונה של שנת   513  1,107  250 הכנסות מימון 
2022 נובעות בעיקר מהפרשי שער כתוצאה  נטו 
מהעלייה בשער החליפין של הדולר. הכנסות 
המימון במחצית הראשונה של שנת 2021 נובעות 
בעיקר מעדכון התחייבות בגין כתבי אופציות בסך 

כ-1 מיליון ש"ח. 
  (16,934)  (6,804)  (6,858) הפסד לתקופה 

לתקופה של שישה חודשים סעיף 
שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 
ביום   
 31.12.2021

הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים 
בין תקופות הביניים  

 30.6.2022 30.6.2021

אלפי ש"ח 

 

השינוי נובע בעיקר מקיטון במקדמות לספקים   (26,864)  (10,104)  (6,263) מזומנים נטו 
וגידול במקדמות מלקוחות.  ששימשו 

לפעילות שוטפת
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1.5. לפרטים אודות השפעת התפשטות נגיף הקורונה על החברה ראו סעיף 32.1.3 לפרק א' לדוח התקופתי של 
החברה.  

1.6. השפעת האינפלציה ועליית הריבית בשוק   

במהלך המחצית הראשונה של שנת 2022 המשיכה המגמה השלילית של האצת קצב האינפלציה והתגברות 
החשש למיתון בשווקים בישראל ובעולם, כאשר בישראל העלייה במדד המחירים לצרכן ביוני 2022 שיקפה גידול 
שנתי של כ-4.4%. בניסיון להאט את קצב האינפלציה, ביצעו הבנקים המרכזיים בעולם ובישראל עליות בשיעורי 
הריבית, כאשר בארה"ב הריבית טיפסה לשיעור שבין 2.25% ל-2.5% ובישראל לשיעור של 2%. לשינויים 
במגמות האינפלציה והריבית בישראל ובעולם השפעה לא מבוטלת על הפעילות העסקית של המשק, אשר באה 
לידי ביטוי, בין היתר, בעלויות המימון וכיוצ"ב. נכון למועד הדוח אין לחברה חוב והיא מממנת את פעילותה מהונה 

העצמי. להערכת החברה היא לא תידרש לגיוס מקורות מימון נוספים במהלך השנה הקרובה. 

הערכות החברה, כפי שהן מובאות לעיל, באשר להשפעות העתידיות של השפעת האינפלציה ועליית 
הריבית בשוק וכן שינוי בתוכניות החברה ובמצב שוק ההון אשר ישפיעו על הצורך או היכולת לגייס מקורות 
מימון נוספים הן בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך אשר התממשותן אינה ודאית 
ואינן מצויות בשליטת החברה בלבד. הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בחברה נכון למועד הדוח. 

  

2. היבטי ממשל תאגידי  

2.1. דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בלתי תלויים  

דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית עומד על דירקטור 
אחד, בהתחשב, בין השאר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה. תקנון החברה אינו 
כולל הוראות בדבר שיעור דירקטורים בלתי תלויים. למועד פרסום הדוח מכהנים בחברה שלושה דירקטורים בעלי 
מומחיות חשבונאית ופיננסית (חלף חמישה דירקטורים כאמור לעומת תקופת הדיווח הקודמת. לפרטים נוספים 
ראו סעיף 9 לפרק א' לדוח רבעוני זה), שני דירקטורים חיצוניים ודירקטורית בלתי תלויה אחת. לפרטים נוספים 

בדבר הדירקטורים המכהנים בחברה, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדוח התקופתי.  

3. צבר הזמנות 

ראו סעיפים 3.2 ו-3.3 לפרק א' לדוח רבעוני זה. 

4. אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי 

לפירוט אודות אירועים שהתרחשו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראו באור 7 לדוחות הכספיים.  

5. מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון 

 -  (3,941)  (1,688)  (1,823) מזומנים נטו 
ששימשו 
לפעילות 
השקעה 

בשנת 2021 גייסה החברה כ-81 מיליון ש"ח.   80,284  80,853  (1,433) מזומנים נטו 
מפעילות מימון 
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לפרטים בדבר מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון, אשר המידע הנכלל בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה, 
ראו דוח מיידי שפרסמה החברה בסמוך לפני פרסום דוח זה. 

 

 
25 באוגוסט 2022      

 
 
 
 

  ____________________   ____________________  
טל לאופר   יניר אלוש    
מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק ג' – דוחות כספיים 
 

 

 
 



 
 

 איירטאצ' סולאר בע"מ

 
 

 

תמצית דוחות כספיים מאוחדים 
ליום 30 ביוני 2022 

 
(בלתי מבוקר) 
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תמצית דוחות כספיים מאוחדים  
ליום 30 ביוני 2022 

 
(בלתי מבוקר) 

 
 
 
 
 
 
 

תוכן העניינים 
 
 

ע מ ו ד   

  

  

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 
  

  
 3 מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר בקשר לתשקיף מדף של החברה 

  
  

 4 תמצית דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
  

  

 5 תמצית דוחות מאוחדים על הרווח וההפסד הכולל 
  

  
 6 תמצית דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  

  
 7 תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

  

  

 8 - 12 באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 
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לבעלי המניות של איירטאצ' סולאר בע"מ  
 

 

מבוא 

 

סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת איירטאצ' סולאר בע"מ (להלן - "החברה") הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על 
המצב הכספי ליום 30 ביוני 2022 ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על ההפסד הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים 
לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת 
ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח כספי לתקופת ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת 
ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע 

כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. 
 

היקף הסקירה 
 

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל) 2410 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 
האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה 
ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל 

העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 
 

מסקנה 
 

בהתבסס על סקירתנו לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 
 .IAS 34 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו 
ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל-

 .1970
 

 
 
 

 

 

                                                                                                                           זיו האפט 

                                                                                                                          רואי חשבון 

 

 
 
 
 

          באר שבע, 25 באוגוסט, 2022                                                                                 
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25 באוגוסט, 2022             
 
 
 
 
 
 
 

לכבוד, 
הדירקטוריון של איירטאצ' סולאר בע"מ (להלן: "החברה") 

המלאכה 3, אזור תעשיה הר טוב א', בית שמש 
 

ג.א.נ, 
 

 

הנדון: מכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של איירטאצ' סולאר בע"מ מחודש פברואר 2021 

 3
 

 

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) של הדוחות שלנו המפורטים להלן בהצעות מדף אשר יפורסמו על ידיכם 
על פי תשקיף מדף מחודש פברואר 2021: 

 
1. דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום 25 באוגוסט, 2022 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 30 ביוני 2022 ולתקופה 

של שישה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       זיו האפט 
                                                                                                                                      רואי חשבון 
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תמצית דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

   ליום                                      

 
 

ליום                    
30 ביוני    

ליום         ליום            
31 בדצמבר 

 2 0 2 2    2 0 2 1 2 0 2 1

בלתי מבוקר  מבוקר   

אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

     
נכסים     
     

    נכסים שוטפים 
 50,084  70,211  41,224 מזומנים ושווי מזומנים  
 3,196  1,519  4,660 פקדונות לזמן קצר  
 2,959  446  3,615 לקוחות  
 3,947  3,820  2,383 חייבים ויתרות חובה  

 11,685 9,737 3,797 מלאי  

 63,567 69,923 79,793 סה"כ נכסים שוטפים  

     
    נכסים שאינם שוטפים 

 6,879  2,454  6,345 נכסי זכות שימוש, נטו  
 1,983 1,418 958 רכוש קבוע, נטו  

 8,328 8,297 3,412 סה"כ נכסים שאינם שוטפים  
     

     
 71,895 78,220 83,205 סה"כ נכסים  

     
התחייבויות והון     
     

    התחייבויות שוטפות 
 1,705  953  1,675 התחייבויות בגין חכירה לזמן קצר   
 1,342  739  2,145 התחייבויות בגין מענקים לזמן קצר  
 1,721  1,899  1,354 ספקים ונותני שירותים אחרים  
 4,168  2,892  5,348 זכאים ויתרות זכות  

 13 13 636 התחייבות בגין כתבי אופציות שהונפקו  

 10,535 8,949 7,119 סה"כ התחייבויות שוטפות  

     
    התחייבויות שאינן שוטפות 

 5,242  1,583  4,738 התחייבויות בגין חכירה לזמן ארוך  
 1,045 1,967 2,353 התחייבויות בגין מענקים לזמן ארוך  

 5,783 7,209 3,936 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות  

     

 16,318 16,158 11,055 סה"כ התחייבויות  

     
    הון 

 94,859  94,854  94,901 הון מניות ופרמיה  
 540  503  871 קרנות הון   

 (40,195) (33,337) (23,207) יתרת הפסד  

 55,577 62,062 72,150 סה"כ הון  
     

     

 71,895 78,220 83,205 סה"כ התחייבויות והון   

     
 

   25 באוגוסט 2022 

אלעד צדוק  טל לאופר  יניר אלוש  תאריך אישור 
סמנכ"ל כספים  מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון  הדוחות הכספיים 

 
 

 

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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תמצית דוחות מאוחדים על הרווח וההפסד הכולל 
 

 
לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה    

ביום 30 ביוני 
לשנה    שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר 

 2 0 2 2    2 0 2 1 2 0 2 1
בלתי מבוקר  מבוקר   
אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 10,275  2,917  9,759 הכנסות ממכירות  

 269 178 95 הכנסות משירותים  

 10,453  3,012  10,028 סך הכל הכנסות  

 9,642 13,852 3,703 עלות המכירות  

     
 (3,399)  (691)  386 רווח (הפסד) גולמי  

     
 4,862  2,897  2,520 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו  

 1,468  494  1,025 הוצאות מכירה ושיווק  

 7,100  3,235  3,949 הוצאות הנהלה וכלליות  

 - 618 594 הוצאות אחרות תפעוליות  

     
 7,108 17,447 7,911 הפסד מפעולות רגילות  

     
 1,601  1,373  956 הכנסות מימון  

 706 1,088 266 הוצאות מימון  

 250 513 1,107 הכנסות מימון, נטו  

  
   

     
 6,858 16,934 6,804 סה"כ הפסד לתקופה  

     
הפסד (רווח) כולל אחר בגין פריטים שיתכן שיסווגו 

מחדש לאחר מכן לרווח והפסד: 
 

 (190) (6) 22 התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ  

     

 (190) (6) 22 סה"כ הפסד (רווח) כולל אחר לתקופה  

     
 6,668 16,928 6,826 סה"כ הפסד כולל לתקופה  

     
 0.19 הפסד למניה רגילה אחת (בש"ח)   

  בת 0.0001 ש"ח ע.נ. בסיסי ומדולל 
 0.20 0.49

     
 35,563,957 ממוצע משוקלל של הון המניות ששימש  

  בחישוב ההפסד למניה בסיסי ומדולל  
 33,386,389 34,461,595

 

     
     
     
    

 
 

 

 

 

 
הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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תמצית דוחות מאוחדים על השינויים בהון  
 

 
הון מניות 
פרמיה הון מניות בכורה רגילות 

קרן הון בגין 
עסקאות תשלום 
מבוסס מניות 

קרן הון מהפרשי 
תרגום של 
סה"כ יתרת הפסד פעילות חוץ 

אלפי ש"ח   

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30         
ביוני 2022 (בלתי מבוקר) 

        

     -   

    
   

 62,062  (33,337)  6  534  94,855  -  4 יתרה ליום 1 בינואר 2022 (מבוקר) 

 (6,858)  (6,858)  -  -  -  -  - הפסד לתקופה 
 - 190 - 190 - - - רווח כולל אחר, נטו ממס 

 (6,668)  (6,858)  190  -  -  -  - סה"כ הפסד כולל לתקופה 
 183  -  -  183  -  -  - תשלום מבוסס מניות 

 - -  -  - (42) 42 - מימוש כתבי אופציה 

 4 55,577 (40,195) 196 675 94,897 - יתרה ליום 30 ביוני 2022 (בלתי מבוקר) 

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30         
ביוני 2021 (בלתי מבוקר) 

        

    

   

 (766)  (16,403)  -  695  14,876  65  1 יתרה ליום 1 בינואר 2021 (מבוקר) 
 (6,804)  (6,804)  -  -  -  -  - הפסד לתקופה 

 - (22) - (22) - - - הפסד כולל אחר, נטו ממס 

82 
 (6,826)  (6,804)  (22)  -  -  -  - סה"כ הפסד כולל לתקופה 

 79,540  -  -  -  79,602  (65)  3 הנפקת מניות 

 (14)  -   -  (14)  -  -  - תשלום מבוסס מניות 

 - 216 - -  (156) 372 - מימוש כתבי אופציה 

 4 72,150 (23,207) (22) 525 94,850 - יתרה ליום 30 ביוני 2021 (בלתי מבוקר) 

לשנה שהסתיימה         
  ביום 31 בדצמבר 2021 (מבוקר) 

     -   

     -   

  

     

 (766)  (16,403)  -  695  14,876  65  1 יתרה ליום 1 בינואר 2021 (מבוקר) 

 (16,934)  (16,934)  -  -  -  -  - הפסד לתקופה 

 - 6 - 6 - - - רווח כולל אחר, נטו ממס 

 (16,928)  (16,934)  6  -  -  -  - סה"כ הפסד כולל לתקופה 
 79,540  -  -  -  79,602  (65)  3 הנפקת מניות 

 -  -  -  -  -  -  - תשלום מבוסס מניות 
 - 216 - -  (161) 377 - מימוש כתבי אופציה 

 4 62,062 (33,337) 6 534 94,855 - יתרה ליום 31 בדצמבר 2021 (מבוקר) 

         
הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

                        
 

לתקופה של שישה חודשים    
שהסתיימה ביום 30 ביוני   

לשנה שהסתיימה   שהסתיימה       
ביום 31 בדצמבר 

 2 0 2 2   2 0 2 1 2 0 2 1
בלתי מבוקר  מבוקר  
אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    

   תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת 

 (16,934)  (6,804)  (6,858) הפסד לתקופה 
    
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת:    

 1,062  467  846 פחת והפחתות  
 (513)  (1,107)  (260) הכנסות מימון 
 (124)  (59)  (47) עמלות ששולמו במזומן 
 (1)  (15)  183 הוצאות (הכנסות) בגין תשלום מבוסס מניות  

 (3,171)  (370)  (655) עלייה בלקוחות 
 (3,136)  (3,011)  1,562 ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה 
 (7,768)  (1,828)  (1,948) עלייה במלאי 
 913  913  - עלייה בהתחייבות בגין מענקים 
 670  848  (366) עלייה (ירידה) בספקים 

 1,280 2,138 862 עלייה בזכאים ויתרות זכות 

 595   (3,300) (9,930)

    

 (6,263) (26,864) (10,104) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

    

   תזרימי מזומנים לפעילות השקעה 
 (1,129)  (553)  (755) רכישת רכוש קבוע 

 (1,068) (2,812) (1,135) הפקדה לפקדונות 

 (1,823) (3,941) (1,688) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

    

   תזרימי מזומנים מפעילות מימון 
 

 (19)  (19)  (479) החזר מענק ממשלתי מהרשות לחדשנות ותשלום תמלוגים (ראו באור 4) 
 (1,068)  (499)  (954) תשלומי קרן וריבית בגין חכירה 
 79,757  79,757  - הנפקת מניות 

 - 1,614 1,614 הנפקת כתבי אופציות 

 (1,433) 80,284 80,853 מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) מפעילות מימון 
    

    
 49,479  69,061  (9,519) עלייה (ירידה) נטו במזומנים ושווי מזומנים 

    
השפעת השינויים בשערי חליפין בגין יתרות  

 (173)  372  659   מזומנים המוחזקות במט"ח 
    

 50,084 778 778 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

    

 41,224 50,084 70,211 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 

    
    

 

 

 

 

 

 

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 
 
 

באור 1 - כללי - החברה 
 

איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה") הינה חברה רשומה בישראל, שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך 

בתל-אביב. החברה התאגדה ביום 18 באוגוסט 2016 תחת השם "או סוילינג בע"מ", וביום 1 בדצמבר 2019 שונה 

שם החברה לשמה הנוכחי איירטאצ' סולאר בע"מ. כתובתה של החברה הינה המלאכה 3, אזור התעשיה הר טוב א', 

בית שמש. 

 

מייסד החברה הינו מר יניר אלוש. למועד אישור הדוחות הכספיים ביניים, מחזיק מר יניר אלוש בשיעור של כ-30.97% 

מההון ומזכויות ההצבעה בחברה ויוזמה רביבים מחזיקה בשיעור של כ-26.25% מההון ומזכויות ההצבעה בחברה. 

 

החברה עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק, תפעול ותחזוקה של פתרונות רובוטיים לניקוי יבש של פאנלים פוטו-וולטאים. 

הפתרונות הרובוטיים נשלטים על-ידי מערכת מחשב המאפשרת למשתמש לנהל, לשלוט ולבקר אותה מכל אזור ברחבי 

העולם. נכון למועד הדוח החברה פעילה בישראל ובהודו. 

 

 
באור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים ועיקרי המדיניות החשבונאית 

 
א. עקרונות עריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים 

 
תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים (להלן - "דוחות כספיים ביניים") של הקבוצה נערכה בהתאם לתקן 
חשבונאות בינלאומי IAS 34, "דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן - "IAS 34") ואינה כוללת את כל המידע הנדרש 
בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים. כמו כן, דוחות אלה נערכו 

בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. 
 

הדוחות הכספיים ביניים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 25 באוגוסט 2022.  
 
 

ב. שיקול דעת ושימוש באומדנים  
 

בעריכת דוחות כספיים ביניים, נדרשת הנהלת החברה, במקרים מסוימים, להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע 
לאומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. התוצאות 
בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה. שיקול הדעת של ההנהלה בעת יישום המדיניות החשבונאית וההנחות 
העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות הינם עקביים לאלו שיושמו בעריכת הדוחות הכספיים ליום 31 

בדצמבר 2021 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך (להלן - "הדוחות השנתיים"). 
 

ג. עיקרי המדיניות החשבונאית  
 

                           בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב זהים לאלו שיושמו 
                           בעריכת הדוחות השנתיים. 

   
 

באור 3    -  עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדוח  
 

א. בחודש אפריל 2022 התקשרה הקבוצה עם יזם סולארי הודי בהסכמים למכירה, אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקת 

מערכות ניקוי רובוטיות. התמורה בגין אספקת והתקנת המערכות נקבעה לסך כולל של כ-693 אלפי ש"ח, והיא תשולם 

במספר אבני דרך, בהתאם לקצב התקדמות אספקת והתקנת המערכות. במסגרת ההסכמים נחתמו גם הסכמים 

לשירותי תפעול ותחזוקה ל-25 שנה אשר עתידים להניב לחברה הכנסות נוספות בסכום כולל של כ-765 אלפי ש"ח. 

להערכת החברה, התקנת המערכות בהתאם להוראות ההסכמים האמורים צפויה להסתיים במהלך המחצית השנייה 

של שנת 2022.  
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 
 
 

באור 3    -  עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדוח (המשך) 
 

 

ב. בחודש מאי 2022 התקשרה הקבוצה בהסכמים למכירה, אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקת מערכות ניקוי רובוטיות 

עם לקוח מקבוצת Hero. התמורה בגין אספקת והתקנת המערכות נקבעה לסך כולל של כ-1.46 מיליון ש"ח, והיא 

תשולם במספר אבני דרך, בהתאם לקצב התקדמות אספקת והתקנת המערכות. במסגרת ההסכמים נחתמו גם 

הסכמים לשירותי תפעול ותחזוקה ל-25 שנה אשר עתידים להניב לחברה הכנסות נוספות בסכום כולל של כ-1.66 

מיליון ש"ח. בחודש אוגוסט 2022 הסתיימה התקנת המערכות. 

 
ג. בהמשך לאמור בבאור 24.א לדוחות השנתיים, בדבר חתימת החברה על הסכם מסגרת עם משקים אנד פרטנרס 

שותפות מוגבלת, המצויה בבעלות מלאה של משק אנרגיה - אנרגיות מתחדשות בע"מ, וחברות פרויקט שונות 

בבעלותה, למכירה, אספקה ותפעול מערכות ניקוי רובוטיות בהיקף מצטבר של עד כ-MW 300, בשנת 2022 הוצאו 

הזמנות לביצוע בפועל, מכוח הסכם המסגרת האמור בסך של כ-3.9 מיליון ש"ח בגין אספקת והתקנת המערכות. 

בגין  הזמנות אלו הכירה החברה במחצית הראשונה של  שנת 2022 בהכנסות בסך של 1.5 מיליון ש"ח. בהתאם 

להערכת החברה, יתרת ההכנסה בסך של כ-2.4 מיליון ש"ח תוכר במחצית השנייה של שנת 2022. סך ההכנסות לעיל  

אינו כולל את ההכנסות הצפויות מתחזוקת מערכות אלו. 

 

ד. בחודש ינואר 2022 מומשו 45,000 כתבי אופציה למניות של החברה, המהוות כ-0.13% מההון המונפק והנפרע של 

החברה לאחר המימוש. 

 

ה. בחודש ינואר 2022 אישר דירקטוריון החברה הענקת 225,000 כתבי אופציה לנושאי משרה בחברה. מחיר המימוש 

של כתבי האופציה הינו 3.45 ש"ח. האופציות מבשילות במנות לאורך תקופה של בין שלוש שנים לארבע שנים.  

שוויו ההוגן של כתב אופציה במועד ההענקה היה 1.4 ש"ח ונאמד באמצעות מודל בלק ושולס (B&S). הפרמטרים 

ששימשו ביישום המודל הינם תנודתיות חזויה של 33.19% ושיעור ריבית חסרת סיכון של 1.62%. מחיר המניה 

במועד אמידת שווי כתבי האופציה היה 3.25 ש"ח. 

 
ו. ביום 31 במרס 2022 סיים מר ניק לניר בראון את כהונתו כמנכ"ל החברה, ונכון למועד דוח זה מכהן בחברה בתפקיד 

סמנכ"ל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי גלובלי. 

 
ז. ביום 30 ביוני 2022 החל מר טל לאופר לכהן כמנכ"ל החברה.  

 
ח. בימים 30 במרס, 3 באפריל, ו-9 במאי 2022 אישרו ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי מניותיה 

של החברה (בהתאמה) את תנאי כהונתו של מר טל לאופר. במסגרת הסכם העסקתו התחייבה החברה, בין היתר, 

להקצות לו 1,481,883 כתבי אופציה, אשר מהוות במועד הענקתן כ-4% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. 

האופציות יוענקו ב-2 הענקות נפרדות, כאשר המנה הראשונה, בת 1,018,794 כתבי אופציה הוקצתה ביום 17 ביולי 

2022, והמנה השנייה, בת 463,089 כתבי אופציה תוקצה בפועל ביום 1 ביולי 2025 (בתום 3 שנים מיום תחילת 

העבודה) בכפוף לכך שיכהן כמנכ"ל החברה באותו מועד.  

 

מחיר המימוש של כתבי האופציה במנה הראשונה הינו 1.27 ש"ח. המנה הראשונה תבשיל לאורך תקופה של 3 

שנים, כך ש-339,598 כתבי אופציה יבשילו בתום שנה מיום תחילת העבודה (קרי ביום 1 ביולי 2023) והיתרה 

בשמונה מנות שוות בתום כל רבעון לאחר תום שנת העבודה הראשונה, בכפוף להמשך העסקתו כמנכ"ל החברה.  

שוויו ההוגן של כתב אופציה במועד ההענקה היה 0.71 ש"ח ונאמד באמצעות מודל בלק ושולס (B&S). הפרמטרים 

ששימשו ביישום המודל הינם תנודתיות חזויה של 47.2% ושיעור ריבית חסרת סיכון של 2.05%. מחיר המניה 

במועד אמידת שווי כתבי האופציה היה 1.63 ש"ח. 

 

מחיר המימוש של כתבי האופציה במנה השנייה יהיה שווה לגבוה מבין (א) השער הממוצע של מניית החברה 

בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שיקדמו למועד ההענקה בפועל לבין (ב) שער המניה במועד ההענקה בפועל. המנה 

השנייה תבשיל לאורך תקופה של שנה החל מתום 3 שנים מיום תחילת העבודה (קרי החל מיום 1 ביולי 2025) 

בארבעה חלקים שווים בתום כל רבעון, בכפוף להמשך העסקתו כמנכ"ל החברה. 

שוויו ההוגן של כתב אופציה במועד ההענקה היה 0.87 ש"ח ונאמד באמצעות מודל בלק ושולס (B&S). הפרמטרים 

ששימשו ביישום המודל הינם תנודתיות חזויה של 46.4% ושיעור ריבית חסרת סיכון של 2.29%. מחיר המניה במועד 

אמידת שווי כתבי האופציה היה 1.63 ש"ח. 
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 
 

 

באור 3    - עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדוח (המשך) 

 

ט. בימים 28 במרס 2022 ו-30 במרס 2022, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בהתאמה), בהתאם למדיניות 

התגמול של החברה ובהתאם להוראות תקנות 1ב1 ו-1ב(א)(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), 

התש"ס-2000, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ולנושאי משרה. פוליסת הביטוח החדשה 

אושרה חלף פוליסת הביטוח הקודמת, אשר פקעה ביום 9 במרץ 2022, לתקופה בת 12 חודשים שתחילתה ביום 10 

במרס 2022 וסיומה ביום 9 במרס 2023. סכום הכיסוי הביטוחי הינו עד 15 מיליון דולר ארה"ב, למקרה ולתקופה. 

סכום ההשתתפות העצמית של החברה - 15,000 דולר ארה"ב בגין תביעות המוגשות בישראל, למעט לגבי תביעות 

המוגשות כנגד החברה שעניינן ניירות הערך של החברה הנסחרים בבורסה בישראל, בהן ההשתתפות העצמית נקבעה 

ל-100,000 דולר ארה"ב. לגבי תביעות המוגשות בארה"ב ובקנדה, ההשתתפות העצמית נקבעה ל-50,000 דולר 

ארה"ב ולגבי תביעות המוגשות בשאר העולם, ההשתתפות העצמית נקבעה לסך של 35,000 דולר ארה"ב. שיעור 

הפרמיה עומד על סך של 72 אלפי דולר ארה"ב. תנאי פוליסת הביטוח החדשה זהים ביחס לכל נושאי המשרה 

והדירקטורים בחברה, לרבות בעל השליטה בחברה, ה"ה מר יניר אלוש, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, וכן הדירקטורים 

דוד בן לולו ודורון שטייגר, המכהנים מטעמה של יוזמה רביבים אגש"ח בע"מ, הנמנית על בעלי השליטה בחברה. 

 

 

באור 4    -  מענקים מהרשות לחדשנות  
 

בהמשך לאמור בבאור 12 לדוחות השנתיים, בדבר מענקי השתתפות במחקר ופיתוח מהרשות לחדשנות, במחצית 

הראשונה של שנת 2022 החזירה החברה קרן מענקים בסכום של 130 אלפי ש"ח ושילמה תמלוגים בסכום של 344 אלפי 

ש"ח. ראו גם באור 7.ב בדבר החזרי מענקים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי.  

 

 

באור 5    -  מכשירים פיננסיים  
 

א. שווי הוגן בהשוואה לערך בספרים 

 

בשל אופיים של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים, סבורה החברה כי ערכם בספרים תואם או קרוב לשווים ההוגן. 

 

ב. מדרג השווי ההוגן  

  

 

לצורכי גילוי, החברה מסווגת מדידות שווי הוגן לאחת מהרמות במדרג השווי ההוגן המשקף את משמעותיות 
הנתונים ששימשו בעת ביצוע המדידות. מדרג השווי ההוגן הוא: 

 

 רמה 1 - מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות. 

רמה 2 - נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה 1, אשר ניתנים לצפייה לגבי הנכס או  
ההתחייבות, במישרין או בעקיפין.  

 רמה 3 - נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות. 

 
כאשר הנתונים ששימשו למדידת שווי הוגן מסווגים לרמות שונות במדרג השווי ההוגן, החברה מסווגת את מדידת 
השווי ההוגן בכללותה לרמה הנמוכה ביותר של הנתון שהוא משמעותי למדידה בכללותה. החברה מפעילה שיקול 
דעת בהערכת המשמעותיות של נתון מסוים למדידה בכללותה תוך הבאה בחשבון של גורמים ספציפיים לנכס או 

להתחייבות. 
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 
 

 

באור 5    -  מכשירים פיננסיים (המשך)  
 

ג. תנועה בהתחייבות בגין כתבי אופציות שהונפקו הנמדדת בשווי הוגן דרך רווח והפסד המסווגת לרמה 3 

  

לשישה חודשים שהסתיימו 
ביום 30 ביוני 2022   
אלפי ש"ח   

  

 13 יתרה ליום 1 בינואר 2022 

 - סכום שהוכר ברווח והפסד 

 13 יתרה ליום 30 ביוני 2022 

 

 

לשישה חודשים שהסתיימו 
ביום 30 ביוני 2021   
אלפי ש"ח   

  

 - יתרה ליום 1 בינואר 2021 

 1,614 הנפקה 

 (978) סכום שהוכר ברווח והפסד 

 636 יתרה ליום 30 ביוני 2021 

 

 

לשנה שהסתיימה ביום 31 
בדצמבר 2021   
אלפי ש"ח   

  

 - יתרה ליום 1 בינואר 2021 

 1,614 הנפקה 

 (1,601) סכום שהוכר ברווח והפסד 

 13 יתרה ליום 31 בדצמבר 2021 

 

 

ד. מידע כמותי לגבי מדידות שווי הוגן המסווגות לרמה 3 

 

 
30 ביוני 2022 ו-31 בדצמבר 2021   

 

 

 

 

 

 

 

נתונים שאינם ניתנים לצפייה טכניקת הערכת השווי שווי הוגן (אלפי ש"ח) 

    
סטיית תקן  מודל הערכת שווי כתבי   13 התחייבות בגין כתבי 

  (B&S) אופציות סטנדרטי אופציות שהונפקו 
    

  
 
 

30 ביוני 2021   
נתונים שאינם ניתנים לצפייה טכניקת הערכת השווי שווי הוגן (אלפי ש"ח) 

    
סטיית תקן  מודל הערכת שווי כתבי   636 התחייבות בגין כתבי 

 (B&S) אופציות סטנדרטי אופציות שהונפקו 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 
 

 

באור 5    -  מכשירים פיננסיים (המשך)  
 

 

ה. סיכון מטבע 

 

מטבע הפעילות של החברה הוא ש"ח. לחברה יתרות בדולר ארה"ב וברופי הודי וכתוצאה מכך נוצרת חשיפה 

לתנודות בשער החליפין. נכון ליום 30 ביוני 2022 לחברה יתרות דולריות בסכום של כ-8.8 מיליון ש"ח ויתרות ברופי 

בסכום של כ-1.6 מיליון ש"ח. 

 

 

באור 6    -  שעבודים  
 

נכון ליום 30 ביוני 2022 לחברה שעבודים על פקדונות לטובת תאגידים בנקאיים בסך כ- 4.7 מיליון ש"ח. הסכום האמור 
מוצג בסעיף פקדונות לזמן קצר.   

 
 
 

באור 7    - אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  
 

א. בהמשך לאמור בבאור 24.ה לדוחות השנתיים, בדבר התקשרות החברה בהסכם עם אשכול חבצלת - חלוציות אנלייט 
(שותפות מוגבלת), למכירה והתקנה של רובוטים לניקוי יבש של פאנלים סולאריים בשדה פוטו-וולטאי מסוג טראקר, 

בחודש אוגוסט 2022 הסתיימה ההתקנה האמורה. 
 

ב. בהמשך לאמור בבאור 4 לעיל בדבר מענקים מהרשות לחדשנות, בחודש יולי 2022 החזירה החברה קרן מענקים 
בסכום של 569 אלפי ש"ח. 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק ד'- הצהרות מנהלים בהתאם לתקנה 38ג(ד) 
 

 

 

 

 



 

 

 

הצהרות מנהלים 

הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג(ד)(1) 

אני, טל לאופר, מצהיר כי:  

1. בחנתי את הדוח העתי של איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה") למחצית הראשונה של שנת 2022 ("הדוחות"); 

2. לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית 

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

הדוחות; 

3. לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, 

את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

הדוחות; 

4. גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של החברה, כל 

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 

עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

25 באוגוסט 2022   
   
   

טל לאופר, מנכ"ל  תאריך  
 

  



 

 

 

 

הצהרות מנהלים 

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג(ד)(2) 

אני, אלעד צדוק, מצהיר כי: 

1. בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של איירטאצ' 

סולאר בע"מ ("החברה") למחצית הראשונה של שנת 2022 ("הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים"); 

2. לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם כוללים כל 

מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, 

לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

3. לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים באופן 

נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה לתאריכים 

ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

4. גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של החברה, כל 

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 

עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם. 

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

25 באוגוסט 2022   
   
   

אלעד צדוק, סמנכ"ל כספים  תאריך  
 

 




