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 שינויים וחידושים מהותיים שאירעו בעסקי התאגיד.    -  א' חלק

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לתקופת הביניים.   -  ק ב'חל

 . 2022ביוני  30דוחות כספיים ליום    -  ק ג'חל

 הצהרות הנהלה על הדיווח הכספי ועל הגילוי.    - ק ד'חל

 

 

 

 

ג לתקנות ניירות ערך 5מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה 

)להלן: "התיקון לתקנות"(. במסגרת ההקלות שניתנו לתאגידים  2014-)דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון(, התשע"ד

לתקנות, החליט דירקטוריון החברה לאמץ את כל ההקלות שאושרו לתאגידים קטנים כמפורט קטנים במסגרת התיקון 

( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית 1בתיקון לתקנות, ככל שהן )או שתהיינה( רלבנטיות לחברה, ובכלל זה: 

( 3; 20%-ף הערכות שווי ל( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירו2ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; 

( פטור מיישום הוראות התוספת השנייה 4; 40% -העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל

( אישור דוחות תקופתיים בדירקטוריון החברה, 5 בתקנות )פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם( )דוח גלאי(;

שנתית. מובהר בזאת כי בדוח  -( פרסום דוחות תקופתיים במתכונת דיווח חצי 6 ות הכספיים;חלף הוועדה לאישור הדוח

 להלן יושמו ההקלות המפורטות לעיל, ככל שהן רלוונטיות לחברה.

 עתיד פני צופה מידע

זה כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות  ע. מיד1968-דרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חגזה כולל מידע צופה פני עתיד, כה דוח

והתפתחויות שונות  ןהערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או לעניינים עתידיים, ובכללם התייחסות לגורמי סיכו

מידע צופה פני  ודאית ומושפעת מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה. ההמתוארות בדוח, אשר התממשותם אינ

עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והינו מבוסס, בין היתר, על הערכות החברה, אשר מתבססות על נתונים וגורמים מגוונים 

ות כפי שתתרחשנה מובהר בזאת, כי התוצאות העתידי ושונים, אשר נכונותם או אמיתותם לא נבדקה על ידי החברה.

בפועל עלולות להיות שונות מהמתואר בדוח זה. מידע צופה פני עתיד בדוח זה מתייחס אך ורק למועד בו הוא נכתב, 

והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל מידע, הנוגע למידע צופה פני עתיד כפי שמופיע בדוח, ככל שמידע נוסף 

יחסות למידע צופה פני עתיד בדוח זה תכלול בדרך כלל הטיות של הביטויים התי למידע האמור יגיע לידיעתה. רבקש

 .יו"ב"הערכה", "ציפייה", "כוונה" וכ
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 בע"מ  נור אינק אינוביישנס

נור  חברת  של   1 2021דוח השנתי לשנת  בעדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד(   -א'   חלק

 מ בע"  אינק אינוביישנס

 ", בהתאמה( החברה "  -" והדוח השנתי )"

אשר נערך בהתאם  ,  2021דוח זה הינו עדכון לפרק תיאור עסקי התאגיד מתוך הדוח התקופתי לשנת  

וכולל שינויים או   1970-ם(, התש"לידייא לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומי39להוראות תקנה  

 חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי.

 כללי  .1

תחת השם נור    1999- "טהתשנ,  החברות  לחוק  בהתאם  2018  בנובמבר  14  ביום  בישראל  התאגדה  רההחב 1.1

.  בע"מ  אינוביישנס  אינק נור    - הנוכחי    לשמה  2019ביוני    17בע"מ, ושינתה את שמה ביום    אינובישן  אינק 

הינה   אביב  החברה  בתל  ערך  לניירות  בבורסה  למסחר  רשומות  מניותיה  אשר  ציבורית  בע"מ  חברה 

 . 2021 במאי  31החל מיום  "(הבורסה)להלן: "

ופיתוח  החברה   1.2 במחקר  של  של  עוסקת  שונים  פיגמנטי סוגים  דיו  ומוצרי  מים    ימבוסס  2פתרונות 

(  Digital ink-jet Printingהדפסה דיגיטלית בהזרקת דיו )שימוש של  ל"(  ירוקיםידידותיים לסביבה )"

דיגיטלי    - דפוס  ומערכות  פיגמנטי")מדפסות  דיו  פיתוח  פעילות  טכנולוגיות  (  "תחום  שווקים,  עבור 

  סום טפטים וחומרי גלם שונים לתעשיות השילוט, פר  כגון הדפסה על חולצות בדים,ויישומים שונים )

אינוביישנס,  -"סול  (."בוכיו  אינק  נור  של  הדיו  טכנולוגיית  של  הבסיס  הוא  דיגיטלי"  טכנולוגיה  ג'ל 

- דרך שיצרה קטגוריה חדשה של דיו פיגמנטי על-טכנולוגיה פורצת  -עצמי כימיקלי  -המבוססת על צילוב

דיו בדפוס דיגיטלי ומאפשרת יישומים חדשים אשר עד היום לא ניתן היה  -בסיס מים לשימוש בהזרקת 

 לפתח. 

דיגיטלי   1.3 דיו  פיתוח  עיקריים:  תחומים  לשני  דיו  מוצרי  בפיתוח  מתמקדת  החברה  הדוח  למועד  נכון 

גבי סוגי טקסטיל שונים,  - ישירות על  Inkjetניתן ליישום )הדפסה( בטכנולוגיית  פונקציונלי וחדשני, ה

פיגמנטי על בסיס    " )ידידותי לסביבה(ירוק"פיתוח דיו  ; וצבועים מראשה  כהים  כולל בדים סינטטיים

  ,של שלטי חוצות, פוסטרים, באנרים לפרסום פנים  הזרקת דיו בפורמט רחבבמים, להדפסה דיגיטלית  

 ועוד. 

עוסקת במחקר ופיתוח  וברה נוסדה על ידי מר משה נור, ממייסדי תעשיית הדפוס הדיגיטלי העולמית  הח 1.4

דיו של  שונים  סוגים  במדפסות   של  לשימוש  המיועד  לסביבה  וידידותי  ירוק  מים,  מבוסס  פיגמנטי 

דפוס  וזאת מתוך מטרה להיות ספקית פתרונות דיו ידידותיים לסביבה לתחומי    ,ומערכות דפוס דיגיטלי

מוצרים   וכן  טפטים  רחב,  ופורמט  שילוט  טקסטיל,  גבי  על  הדפסה  לרבות,  ומגוונים,  שונים  דיגיטלי 

חלקיקי מתכת. לפרטים  -נלווים מיוחדים כגון חומרי בסיס וחומרי ריכוך לתעשיית הדיו ודיו המכיל ננו

מיום   החברה  במצגת  האמור  ראו  והודעות    ף,התשקי(,  2021-01-069288)  2021באפריל    23נוספים 

 . החברה השוטפות בנוגע להתקדמות תהליך המחקר והפיתוח של מוצרי החברה

  הדוח בתקופת שהתרחשו מהותיים אירועים .2

 כללי 

)לא רשומים( לעובדים במסגרת תוכנית תגמול הוני  .2.1   2022בפברואר    24ביום    -  הקצאת כתבי אופציה 

 
-2022-01)מס' אסמכתא:    2022במרץ    29מיום    הודעת החברה  ורא  -  2021בדצמבר    31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום    1

 . "(2022 שנת דו"ח דירקטוריון ל)"   (037615
, מכיל פיגמנטים מסוגים שונים, בד"כ סינטטיים, אשר נותנים לדיו את הגוון הייחודי (dye): דיו מבוסס פיגמנטים, להבדיל מדיו מבוסס צבען  דיו פיגמנטי  2

הם שדיו פיגמנטי מתאים למגוון רחב ביותר של מצעים    (dye)הרצוי עבור אותו דיו. היתרונות העיקריים של דיו מבוסס פיגמנט לעומת דיו מבוסס צבען  
מהשמש, עמידות מכנית גבוהה לשחיקות ועמידות בתנאי אקלים חיצוניים   UVעמידות גבוהה לקרינת    )כולל טקסטיל, נייר מצופה, פלסטיק, ועוד(, בעל

 של גשם ורוח.
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ניצעים להם    10-כתבי אופציה )לא רשומים למסחר( ל  65,780הודיעה החברה על הקצאת סך כולל של  

נותני שירותים של החברה אשר    2- כתבי אופציה )לא רשומים( ל  7,000מעביד עם החברה, וכן  -יחסי עובד

  29,500אופציה )לא רשומים( סדרה א',    כתבי   5,500מעביד. הוקצו  -אין ביניהם לבין החברה יחסי עובד

כתבי אופציה    5,000- כתבי אופציה )לא רשומים( סדרה ג', ו  32,700כתבי אופציה )לא רשומים( סדרה ב',  

שנים, כאשר סדרה א' ;    5כאשר כלל כתבי האופציה הוקצו לתקופת מימוש של   סדרה ד',  (,לא רשומים)

ב' יחלו את תקופת ההבשלה  -כך שכתבי האופציה מסדרה א' וחלקים שווים כל שנה    4-ג' יבשילו ב-ב' ו

, בעוד שכתבי האופציה מסדרה ג' יחלו את ההבשלה החל מיום  2022בינואר  13חודשים מיום  12בתום 

כתבי  2022בינואר    13 מיידי לאחר קבלת אישור הבורסה.  באופן  יבשילו  ד'  כתבי האופציה מסדרה   ,

ש"ח, סדרה    41.92ש"ח, סדרה ב' במחיר מימוש של    59.88ימוש של  האופציה מסדרה א' הוקצו במחיר מ

הודעות    וש"ח. לפרטים נוספים רא  0.3ג' ללא מחיר מימוש וסדרה ד' במחיר המימוש המינימאלי של  

(. הקצאת כתבי האופציה הושלמה  2022-01-022732,  2022-01-022822) 2022בפברואר  24מיום  החברה

 (.033796 -01-2022) 2022במרץ   23ט בהודעת החברה מיום , כמפור 2022במרץ  23ביום 

הודיעה החברה על מינויו של ד"ר משה נקש לכהונה כסמנכ"ל מחקר ופיתוח בחברה.    2022במרץ    9ביום   .2.2

-2022)  2022במרץ    10( ומיום  2022-01-028024)  2022במרץ    9הודעות החברה מיום  ו  לפרטים נוספים רא 

בסע01-028450 האמור  וכן  בתקנה    20יף  (,  והאמור  התאגיד(,  עסקי  )תיאור  א'  )פרטים    26בפרק  א' 

הודיעה החברה כי ד"ר משה נקש    2022במרץ    23. ביום  2021התקופתי לשנת  נוספים( בפרק ד' בדוח  

השלמת   לאחר  כהונתו  מכוח  בחברה  עניין  לבעל  נעשה  החברה  של  ופיתוח  המחקר  כסמנכ"ל  המכהן 

בפרק ב' )דוח הדירקטוריון(   16.1לפרטים נוספים ראו האמור בסעיף  כתבי אופציה. 10,000הקצאה של 

 (. 2022-01-033802) 2022במרץ   23והאמור בהודעת החברה מיום  2021התקופתי לשנת בדוח 

 פעילות בתחום פיתוח הדיו הירוק 

הסכם  הודיעה החברה בדבר חתימה על    2022באפריל    5ביום    -  (JDA)  הסכם פיתוח משותףחתימה על   .2.3

פרויקט  ( בתחום הדפוס הדיגיטלי עם אחת מיצרניות חומרי הגלם הגדולות בעולם.  JDA)  פיתוח משותף

המשותף   והעיצוב    -הפיתוח  הפנים  עיצוב  לשוקי  שונים  גלם  חומרי  על  להדפסה  דיו  לפיתוח 

ורה  בסיס מים וידידותי לסביבה שיודפס בשכבות וייצור טקסט-הארכיטקטוני, לרבות דיו פיגמנטי על

2.5d    נראית לעין ומורגשת ביד. מטרת הפרויקט הינה לפתח דיו פיגמנטי על בסיס מים שיוכל להיות

גבי חומרי גלם שונים תוך כדי יצירת הטקסטורה על ידי הדיו כשלמועד זה, החברה הציגה  - מודפס על

היתכנות   הוכחת  דוגמאות  היצרנית  היצרנית  (POC)בפני  של  גלם  חומרי  גבי  על  כאשר   מודפסות 

 הדוגמאות הודפסו במעבדת החברה, לרבות, דוגמאות עם טקסטורה שנוצרה על ידי הדיו. 

חומרי  במסגרת שיתוף הפעולה הוסכם כי החברה תפתח ותייצר את הדיו והיצרנית תפתח ותייצר את  

הגלם ליישומים המוזכרים לעיל. הצדדים יתרמו ויביאו למיזם ידע מעבר לפיתוח המוצר/ים שלהם, ובין  

לרבות רקימת קשרים עסקיים וטכנולוגיים עם מפתחי    -  IRהיתר, לדוגמא בנושא ייבוש דיו בטכנולוגיית  

מפתחי ו/או יצרני מדפסות  לייבוש דיו בדפוס דיגיטלי. במקביל, הצדדים יעבדו עם    IRויצרני מערכות  

דיגיטליות כדי שאלו יפתחו או יתאימו מדפסות לפרויקט זה )כגון התאמה לסוג הדיו, התאמה למערכת  

יהיה   ופיתוח האפשרות להדפסה בשכבות(, כך שבסופו של התהליך, המוצר של היצרנית  ייבוש הדיו 

מנטים גרפיים ואת הטקסטורה  מערכת שתוכל להדפיס אל  - מערכת הכוללת מדפסת, דיו וחומרי גלם  

גבי חומרי גלם שונים והכול באמצעות דיו ידידותי לסביבה אשר עומד בתקנים בינלאומיים מחמירים  -על

 לרבות חדרי שינה וחדרי ילדים.  -המאפשרים את התקנת חומר הגלם המודפס בסביבה משרדית וביתית  

ות במרכזים הלוגיסטיים שלה ובשלב  הראשון של הפרויקט היצרנית תתקין ותפעיל את המערכ  בשלב

 MCS  -  Match  - שלה. המערכת תוצע כ "דפסים המורשים"  - מאוחר יותר המערכת תוצע למכירה ל

Component System  -    כך שרק שימוש במדפסת, בדיו, ובחומרי הגלם יחד המסופקים על ידי היצרנית
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ועמיד הסביבה  איכות  בנושאי  רגולטוריים  בתקנים  עמידה  שיושלם  יאפשרו  ככל  שחיקה.  בפני  ות 

החברה   ידי  על  ישיר  ייצור  באמצעות  האחת,  דרכים,  משתי  באחת  יימכר  הדיו  בהצלחה  הפרויקט 

ומכירתו ליצרנית, והשנייה, באמצעות אפשרות ייצור הדיו על ידי היצרנית בכפוף להסכם תמלוגים אשר  

 פרטיו יסוכמו בין הצדדים לאחר השלמת הפרויקט. 

ת נקבעו הוראות סטנדרטיות הנהוגות בהתקשרויות מסוג זו, לרבות בנושאי סודיות,  במסגרת ההתקשרו 

בכפוף   כי  הוסכם  וכן  וכיו"ב,  רישיון,  וההתחייבויות,  הזכויות  עבירות  אי  רוחני,  קניין  בלעדיות, 

שנתי מלא, מפורט, סופי,  -להתקדמות הפרויקט בהצלחה, הצדדים יפעלו להתקשרות בהסכם אספקה רב 

נוספים    ומחייב. האמורלפרטים  מיום  בהודעת    ראו  אסמכתא:   2022באפריל    5החברה   )מס' 

2022-01-035961  .) 

 משקיעים עדכונים ל

מאת יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל  פרסמה החברה מכתב    2022במרץ    29ביום    -  מכתב לציבור בעלי המניות .2.4

לפרטים נוספים  החברה מר משה נור לציבור בעלי המניות בדבר התקדמות החברה ותוכניותיה לעתיד.  

 (. 2022-01-037630)מס' אסמכתא:  2022במרץ   29החברה מיום האמור בהודעת  ורא

לשוק ההון לחודש אפריל  פרסמה החברה מצגת    2022באפריל    7ביום    -  2022מצגת החברה לחודש אפריל   .2.5

ראו  2022 נוספים  לפרטים  בהודעת.  מיום    האמור  אסמכתא:    2022באפריל    7החברה   )מס' 

2022-01-037071  .) 

 אירועים מהותיים לאחר תקופת הדוח .3

 לא אירעו אירועים מהותיים לאחר תקופת הדוח.  .3.1
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 2022ביוני   30דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  :ב' לקח

"(,  החברהבע"מ ) " נור אינק אינוביישנסהחברה מתכבדת להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון של חברת  

  2022ביוני    30לתקופה של שישה חודשים אשר הסתיימה ביום    2022ביוני    30על מצב ענייני החברה ליום  

" הביניים)להלן:  תש"לתקופת  ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם   )"-1970  

דוח זה נערך בהנחה שבפני קוראו מצוי דוח הדירקטוריון    (."הדוחאו "  "דוח הדירקטוריון") ("התקנות)"

,  2021לשנת  יחד עם פרק תיאור עסקי החברה בתשקיף, דוח הדירקטוריון  , ויש לעיין בה ב2021לשנת  

הדוחות  ")   2021פרק ג' בדוח השנתי לשנת  שצורפו ל  2021בדצמבר    31והדוחות הכספיים של החברה ליום  

 ."(2021בדצמבר   31הכספיים ליום 

 עצמי ותזרימי מזומנים( הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה )כללי, תוצאות פעילות, הון    -חלק א'  

 כללי  -החברה  .1

  2018בנובמבר    14בעירבון מוגבל ביום  "( התאגדה כחברה פרטית  החברהנור אינק אינוביישנס בע"מ )"

שונה    2019ביוני    17ביום  .  תחת השם נור אינק אינובשן בע"מ  1999-בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט

הפכה החברה לחברה ציבורית    2021במאי    25ביום    אינוביישנס בע"מ.נור אינק    -שמה לשמה הנוכחי  

 "(. הבורסהומניותיה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"

 הדוח מבנה האחזקות למועד  .2

 החברה אינה מחזיקה בחברות בנות או בתאגידים אחרים כלשהם.  דוח זהנכון למועד 

 יו ירוקים מחקר ופיתוח מוצרי ד -תחום פעילות  .3

מוצרי  פעילות ייצור ושיווק של    לקראת התחלת בשלבי פיילוט והוכחת היתכנות  יםהחברה נמצא  ימוצר

אחת    הסכם פיתוח משותף עם, בין השאר במסגרת  במוצרי דיו ירוקים של החברהטקסטיל עם הדפסות  

לפרטים נוספים    .עיל ל  בחלק א' בדוח זה  2  -ו  1פים  ם הגדולות בעולם כמפורט בסעילמיצרניות חומרי הג 

בפרק א'  בתאמה  31- ו 30יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה ראו סעיפים בדבר 

   .2021דוח השנתי לשנת ב

 דיו  מוצרי פיתוחבתחום  חברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות ה 3.1

  באוגוסט   15"ס מיום  הלמ, על פי הודעת  2021בפרק א' בדוח השנתי לשנת    6.1  בסעיף   לאמור   המשךב

החודשים    12  -ב  5.2%המשקף עליה של    4.4%  -ב  2022, מדד המחירים לצרכן עלה מתחילת שנת  2022

 .  2022בינואר  3משקף סביבת אינפלציה גבוהה בניגוד לתחזיות בנק ישראל מיום  וכן 3האחרונים 

  0.75%  -ב   עלייה  המהוה, 2.00%הודיע בנק ישראל על העלאת הריבית לרמה של    2022באוגוסט    22  ביום

  ישראל   בנק.  2022  באפריל  11  יוםוב   ,2022  במאי  23  , ביום2022ביולי    4ביום    הריבית  ת והעלא  לאחר

. 4לציה האינפ   בסביבת  עלייה  תוך  הדוק   עבודה   בשוק  המלווה,  איתנה  כלכלית  בפעילות   ההחלטה   את   נימק

  3בהודעתו מיום    5.5%לעומת    2022בשנת    5%  -"ג להתלבהודעה זו את צפי צמיחת  עדכן  בנק ישראל  

ו  5.1%  -. כמו כן, הבנק עדכן על היחלשות השקל ב 2022בינואר   מול היורו, אשר    2.9%  -מול הדולר, 

שערי החליפין.  מיטיב עם פעילותה הכלכלית של החברה ומצמצם את סיכון החברה כתוצאה משינויים ב

דוח  בבפרק א'    35  - ו  6.6סעיפים  ו  רא   החברה  על  החליפין   בשערי   שינויים  השפעת  בדברלפרטים נוספים  

 .  2021התקופתי לשנת 

פחות הון פנוי וכסף  יש  בשיעור הריבית מובילות, ככלל, להאטה בכלכלה, כאשר למשק בית ממוצע    עליות

יות מימון,  וצפי בעלייה בעל נוטה לחסכנות. השלכות הריבית על החברה הינן    םחופשי, והעדפת הצרכני

  םייבנקא   מתאגידים  הלוואותל  שתידרש  צופה  אינה  החברהמימון.  לצרכי  דרש לגיוס  ירה ת בבאם הח

 
3 https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2022/272/10_22_272b.pdf 
4 2022.aspx-08-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/22. 

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/22-08-2022.aspx
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מחירים    העלו  לאלמועד דוח זה, הספקים של החברה    נכון  .הקרובים  החודשים  12-ב   בנקאיים  חוץאו  /ו

לאינפלציה  באופן משמעותי,   לכך  פעילות החברה.  מהותית  לאיש השפעה  ובהתאם  כיום   על  החברה 

במחיר המוצרים    עוסקת במחקר ופיתוח ואינה משווקת את מוצריה, ולפיכך אינה נדרשת לשקול שינוי

   .2021דוח השנתי לשנת בבפרק א'   6סעיף  ולפרטים נוספים רא כתוצאה מסביבת האינפלציה. 

 העולמי  הקורונה משבר להשפעת חשיפה בדבר עדכון 3.2

, לא חל שינוי בסיכונים  2021בפרק ב' בדוח השנתי לשנת    11בהמשך לאמור בסעיף    -   השפעת הקורונה

וירוסלחברה כתוצאה ממשבר   )  התפשטות  )להלן: "COVID-19הקורונה  ניתן  "(  וירוס הקורונה(  לא 

תוטלנה על המשק, אם בכלל, באיזה עיתוי ולאיזו  לקבוע אם או מתי יגיע גל תחלואה נוסף, אילו מגבלות  

באופן הדוק אחר התפתחויות בארץ ובעולם בקשר עם    ממשיכה לעקובעקבה ו  תקופה. הנהלת החברה

הגבלות   להשפעות  אפשריים  פתרונות  למציאת  הצורך,  במידת  לפעול,  ובכוונתה  הנגיף,  התפשטות 

בפרק א' בדוח    6לפרטים נוספים ראו סעיף   והפיתוח של החברה.במחקר  אפשריות במשק על פעילות  

 . 2021השנתי לשנת 

 הכספי של החברה:המצב 

 )באלפי ש"ח(: נכסים והתחייבויות  3.3

 

 

 

 

 

  בדצמבר  31ליום  ביוני  30ליום  
 2022 2021 2021 

 הסברי החברה 
 אלפי ש"ח 

מ 32,895 39,405  26,847 מזומנים ושווי מזומנים נובע  בעיקרו  קבוע  הקיטון  רכוש  ומרכישת  שוטפת  פעילות 
 -  19  -  פיקדונות  במהלך התקופה.

  819  724  779 חייבים ויתרות חובה 

  33,714 40,148  27,644 סך נכסים שוטפים
 משיפורים במושכר וכן רכישת ציוד למעבדות נובע בעיקר  3,002  469  3,976 רכוש קבוע, נטו 

 התקשרה החברה בשכירות במבנה חדש. 2021ביולי   3,806  106  3,526 נכס בגין זכות שימוש

שנת   549 - 2,265 נכס בלתי מוחשי  של  השנייה  עלויות    2021במחצית  להוון  החברה  החלה 
 בגין אחד המוצרים שבפיתוח.    ,פיתוח

  7,357  575  9,767 סך נכסים שאינם שוטפים 
  41,071 40,723  37,411 סך נכסים 

 . העלייה נובעת מגידול בפעילות מו"פ של החברה 393 47  313 ספקים ונותני שירותים 
 .הקיטון נובע בעיקרון מירידה ביתרת הוצאות לשלם 914  584  734 זכאים ויתרות זכות 

בגין   שוטפות  חלויות 
 -  - 6 תמלוגים לרשות לחדשנות 

שנת   של  הראשון  להכיר    2022בחציון  החברה  החלה 
לחדשנות בגין מענקים  בהתחייבות לתשלום תמלוגים לרשות  

 .)ראה גם התחייבויות לזמן ארוך(בגין אחד ממוצריה    שקיבלה
של   שוטפות  חלויות 

 התקשרה החברה בשכירות במבנה חדש. 2021ביולי  400 108  415 התחייבויות בגין חכירה 

  1,707  739  1,468 שוטפות  התחייבויות  סך

 התקשרה החברה בשכירות במבנה חדש. 1202ביולי  3,507  19  3,304 התחייבויות בגין חכירה 

תמלוגים   בגין  התחייבות 
 - - 257 לרשות לחדשנות 

שנת   של  הראשון  להכיר    2022בחציון  החברה  החלה 
בהתחייבות לתשלום תמלוגים לרשות לחדשנות בגין מענקים  

 בגין אחד ממוצריה. שקיבלה
התחייבות בשל סיום יחסי  

  62 - 62 עובד מעביד, נטו 

שאינן   התחייבויות  סך 
  3,569 - 3,624 שוטפות 

   ההפסד השוטף במהלך החציון.הקיטון בהון נובע מ 35,795  39,965  32,319 סה"כ הון  
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 תוצאות הפעילות העסקית של החברה )באלפי ש"ח(:  3.4

 

 ן: מימו 3.5

 כללי 

מימוש  שהתקבל באמצעות    נכון למועד דוח זה, מקורות המימון העיקריים של החברה הינם הונה העצמי

.  2021במאי    30שהושלמה ביום    לציבור  הראשונ  פרטית והנפקה  הנפקהוכן גיוס הון באמצעות  אופציות,  

התחייבויותיה  מיליון ש"ח.    24.89 -נכון למועד דוח זה, קופת המזומנים של החברה הינה בגובה של כ

נותני שירותים ואחזקתה כחברה ציבורית. ליום  עובדים ו   שכר  אתהשוטפות של החברה כוללות בעיקרן  

וח החברה לא נטלה הלוואות מתאגידים בנקאיים ו/או חוץ בנקאיים ואין לה  ולמועד הד  2022ביוני    30

בנקאיים. מתאגידים  אשראי  באמצעות    נוספים   לפרטים  מסגרות  הון  גיוסי  ראשונית  בדבר  הנפקה 

 .  2021דוח השנתי לשנת בבפרק ב'  15ראו האמור בסעיף לציבור 

 מענקים מהרשות לחדשנות 

)"  2021בפברואר    7ביום   המדען קיבלה החברה אישור מרשות החדשנות במשרד הכלכלה והתעשייה 

"( בדבר היותה של החברה חברת מחקר ופיתוח, וזאת לצורך הנפקתה  רשות החדשנותאו "הראשי"  

בשנה האחרונה הינה בסך  בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. הוצאות המחקר והפיתוח של החברה 

  , 11ביאור    ,3ביאור  בא'  י"א, סעיף  ז',    2ביאורים  בראו האמור  נוספים  ם  לפרטי  . ש"חמיליון    2.781  -כ

 . החברה  של 2021לשנת   בדוחות הכספיים 14וביאור 

 : מקורות מימון ותזרים מזומנים )באלפי ש"ח( 3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לששת החודשים שהסתיימו   
 ביוני 30ביום 

לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר  31ביום 

 הסברי החברה 

 2022 2021 2021 

הגדלת   3,167 968  2,781 הוצאות מחקר ופיתוח  לאור  שכר  בעלויות  מגידול  בעיקרו  נובע  הגידול 
וכן   אשתקד,  המקבילה  לתקופה  ביחס  המחקר  צוות 

נוספות    בעלויות לגידול    ה מהתקדמות המחקר אשר הביא
 ויועצים. ,של חומרים, תקורה

  ביחס לחציון השני של נהלה וכלליות אין שינוי בעלויות ה 4,122  2,297  2,866 הוצאות הנהלה וכלליות 
 הפיכתה של החברה לחברה ציבורית(. )החל מ 2021 שנת

  9 - - הפסד ממימוש רכוש קבוע 

  7,298  3,265  5,647 הפסד תפעולי 

הלוואה בנקאית אשר    ההייתבתקופות מקבילות לחברה   483 235  133 הוצאות מימון, נטו 
 .מסחר וגיוס הוןרישום החברה ל   יחד עםהוחזרה  

  7,781 3,500  5,780 לתקופה הפסד כולל 

לששת החודשים  
 ביוני 30שהסתיימו ביום 

לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר  31ביום 

 הסברי החברה 

2022 2021 2021 
   מהוצאות שוטפות לתקופה.השינוי נובע העיקרו  ( 6,341) ( 3,369) ( 2,836) פעילות שוטפת לתזרים מזומנים 

והיוון עלויות לנכס בלתי  נובע מרכישת רכוש קבוע   ( 3,309) ( 36) ( 2,895) פעילות השקעה לתזרים מזומנים 
 מוחשי. 

 .בתקופה המקבילה אשתקד בוצע גיוס הון ציבורי 42,390  42,627  ( 381) פעילות מימון לתזרים מזומנים 
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה   - '  ב חלק  

 אירועים חריגים או חד פעמיים 3.7

 דוח זה לא אירעו אירועים חריגים או חד פעמיים בתקופת הדוח.בא'  חלקלמעט האירועים המצוינים ב 

 : כספיים קשיים על  להצביע העשויים אירועים 3.8

נכון למועד דוח זה, פעילות החברה טרם הפיקה הכנסות, ובהתאם לכך, אין כל ודאות כי החברה תצליח  

מימון   מקורות  להשגת  תפעל  החברה  חיובי,  מזומנים  תזרים  בהיעדר  חיובי.  מזומנים  תזרים  לייצר 

 . מהציבורגיוסי הון מנוספים על מנת לאפשר את המשך פעילותה. החברה ממומנת בעיקר 

 השפעות עונתיות 3.9

 פעילות החברה אינה כפופה להשפעה עונתית כשלהי. 

 אומדנים חשבונאים קריטיים ב שימוש - התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות 3.10

( והוראות תקנות  IFRSהכנת הדוחות הכספיים של החברה, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

ולהניח  2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"עניירות ערך   אומדנים  דורשת מהנהלת החברה לערוך   ,

נבחנים באופן  ה   .הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים ושיקולי דעת,  אומדנים 

עתידיים,   לאירועים  ביחס  ציפיות,  לרבות  נוספים,  גורמים  ועל  העבר  ניסיון  על  ומבוססים  מתמיד, 

ל השנחשבות  הקיימות.  הנסיבות  לאור  מעצם    חברהסבירות  לעתיד.  בנוגע  והנחות  אומדנים  מגבשת 

טבעם, נדיר שהאומדנים החשבונאיים המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל. האומדנים  

נכסים   של  בספרים  בערכם  מהותיות  התאמות  לביצוע  משמעותי  סיכון  ישנו  שבגינם  וההנחות, 

עריכת הדוחות הכספיים ביניים,   בעת,  כאמור שנת הכספים הבאה, מפורטים להלן. והתחייבויות במהלך  

נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל  

שבבסיסם   וההנחות  האומדנים  והוצאות.  הכנסות  התחייבויות,  נכסים,  של  המדווחים  הסכומים 

בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים ביחס לאומדנים החשבונאיים הקריטיים  נסקרים באופן שוטף.  

, למעט בנושא ההתחייבויות לרשות  2021הכספיים לשנת    ביחס לדוחות השנתיים ששימשו את החברה  

בדוחות    . לחדשנות שימוש  החברה  עשתה  בהם  הקריטיים  החשבונאיים  האומדנים  בדבר  לפרטים 

בפרק ג' ראו    2022ביוני    30דוחות הכספיים ביניים של החברה ליום  ב  2  הכספיים ביניים, ראה ביאור

 . 2021דוחות כספיים, בדוח התקופתי לשנת   -בפרק ג'  2דוח הדירקטוריון, וביאור  - בפרק ב'  6סעיף 

בין ההנחות האומדנים והתחזיות שהונחו בבסיס הערכת שווי לרבות חוות דעת   משמעותיים  פערים 3.11

   בפועל אלה של התממשותם וביןמקצועית, 

הערכת  לא מצורפת החברה אימצה את ההקלה לתאגיד קטן בדבר צירוף הערכות שווי מהותיות ועל כן 

 ב לתקנות הדוחות.8שווי לדוח זה, בהתאם להוראות תקנה 

 יפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם חשפרטים בדבר  3.12

לסקירה אודות גורמי הסיכון אשר להם עשויה להיות השפעה מהותית על פעילות החברה ותוצאותיה  

 . 2021דוח השנתי לשנת בבפרק א'  34העסקיות ראה סעיף  

 מצבת התחייבויות לפי מועד פירעון 3.13

כוללת התחייבויות שוטפות שעומדות לפירעון    2022ביוני    30מצבת התחייבויות של החברה נכון ליום  

 במהלך העסקים הרגיל של החברה )עד שנה ממועד הדוחות(.
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 היבטי ממשל תאגידי   - '  ג חלק  

 הליכים משפטיים  .4

 למועד דוח זה, החברה איננה צד להליכים משפטיים כלשהם. 

 רכישות עצמיות  .5

בתוקף    לחברה אין תוכניות רכישה עצמית של ניירות ערך של החברה  בתקופת הדוח ולמועד דוח זה

 ()ט( לתקנות. 2)ב()10, כהגדרת המונח "רכישה" בתקנה על תוכניות לרכישה עצמית הודיעהלא והיא  

 לדירקטורים בלתי תלויים פרטים ביחס  .6

נכון למועד דוח זה, החברה לא אימצה בתקנונה את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים  

ונכון למועד דוח זה,    )ה(, לחוק החברות(.219כהגדרת מונח זה בסעיף  ( חל שינוי  לא  בתקופת דוח זה 

  דירקטורים   נישלמעט    דוח זה נכון למועד  .  2021בפרק ב' בדוח השנתי לשנת    13.3ביחס לאמור בסעיף  

  אין לחברה דירקטורים בלתי תלויים. חיצוניים

  תרומות .7

נכון למועד הדוח אין לחברה מדיניות תרומות, אולם  .  ש"ח  א'  18  -כהחברה תרמה בתקופת הדוח סך של  

למטרות    יםמסמיך את החברה לתרום סכומים סבירלתקנון מסמכי ההתאגדות של החברה    6הוראה  

 ראויות, אף אם התרומה איננה במסגרת השיקולים העסקיים של החברה. 

 : גילוי בדבר המבקר הפנימי .8

.  ממשרד רואי החשבון רוזנבלום הולמן ושות'ף ארנסט  דוב צבי יוס  רו"ח  המבקר הפנימי של החברה הוא

, ביחס  לא חלו שינויים מהותיים ביחד למבקר הפנימי של החברה  ועד למועד דוח זה,   בתקופת הדוח

 .  2021לשנת   השנתידוח בבפרק ב'   13.4לאמור בסעיף 

  המבקר החשבון רואה בדבר גילוי .9

החשבון המבקר של החברה הינו    רואה החשבון המבקר.    רואהל  ביחס   שינויים  חלו   לאהדוח    בתקופת

  13.5האמור בסעיף  נוספים ראו    לפרטים .  משרד רואי חשבון  - ישראל(    PWC)  וקסלמן   קסלמן משרד  

 . 2021לשנת   שנתיה דוחב בפרק ב'

 גילוי בדבר מורשי חתימה עצמאיים   .10

אין מורשה חתימה עצמאי, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות    לחברה  דוח זה,נכון למועד  בתקופת הדוח ו

 . ובהנחיות רשות ניירות ערך 1968- ערך, תשכ"ח

  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית יםדירקטור .11

לא חל כל שינוי בקביעת החברה בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית  

החברה קבעה כי המספר  .  כאמור  שנקבע  המזערי  במספר  החברה  עומדת   ,דוח זה ונכון למועד    פיננסית 

סעיף   לפי  ופיננסית  חשבונאית  מיומנויות  בעלי  דירקטורים  של  החברות  12)א()92המזערי  לחוק   )

"( יעמוד על לפחות דירקטור אחד. קביעה זו של הדירקטוריון נעשתה בהתחשב, בין  המספר המזערי)"

פעילותה, תחומי עיסוקה ומידת המורכבות של הדיווח הכספי בה. לדעת  היתר, בגודל החברה, היקף  

עליו   המוטלים  בחובות  לעמוד  החברה  לדירקטוריון  יאפשר  שנקבע  הראוי  המזערי  המספר  החברה, 

של   הכספי  מצבה  לבדיקת  לאחריותו  בהתאם  וכן  החברה,  של  ההתאגדות  ולמסמכי  לחוק  בהתאם 

לאחר הערכת השכלתם, ניסיונם, כישוריהם וידיעותיהם    רם.החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישו

של חברי הדירקטוריון בנושאים חשבונאיים ודוחות כספיים, חברי הדירקטוריון של החברה אותם רואה  

הינם   ככאלה,  לראותם  ניתן  מכוחן  והעובדות  ופיננסית,  חשבונאית  מומחיות  כבעלי  הדירקטוריון 

יוסף  מר  הדירקטור ו ,עמית מוכתרמר  הדירקטור החיצוני  ,ף שנהרגלית אסהדירקטורית החיצונית גב' 

דוח השנתי של החברה לשנת  בבפרק ד'    26בתקנה  ראה האמור  . לפרטים אודות דירקטורים אלו  גבאי
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2021  . 

 תגמולים לנושאי משרה בכירה .12

התגמול  בתקופת הביניים לא חל כל שינוי ביחס לאמור בדוח התקופתי בקשר לאופן בחינתם של תנאי  

של נושאי המשרה הבכירה בחברה, סבירותם והקשר בינם לבין תרומתם של נושאי המשרה האמורים  

תקנה   לדרישות  בהתאם  בחברה  העניין  ומיידים(,    21ובעלי  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות 

 . 1970-התש"ל

תאגיד   ופיתוח  הקלת  לראשונהמחקר  לציבור  ערך  ניירות  )הקלות    -  המנפיק  החברות  תקנות  פי  על 

תס"ס עניין(,  בעלי  עם  עסקאות  2000-בעסקאות  תגמול,  מדיניות  מחדש  לאשר  תידרש  לא  החברה   ,

מסגרת עם בעל השליטה, תנאי העסקה של בעל השליטה ומקורבים לבעל השליטה, ותנאי העסקה של  

בפרק    14.1, וסעיף  החברה  לתשקיף  8פרק    וארנוספים    לפרטים  שנים ממועד ההנפקה.  5מנכ"ל במהלך  

 .  2021דוח השנתי לשנת  בב' 

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  .13

החברה אינה מצרפת לדוח התקופתי דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות  

בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  (  4ד)5הבקרה הפנימית, בהתאם להקלה ל"תאגיד קטן" לפי תקנה  

התקופתיים)"  1970-תש"ל ומיידיים( הדוחות  למשך  "(תקנות  וכן  ההנפקה    5,  ממועד  בהתאם  שנים 

 . ( לתקנות הדוחות התקופתיים1ב)ג9לתקנה  

 :גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים .14

 שהציעה לראשונה ניירות ערך לציבור  ת מחקר ופיתוחוהקלה לחבר   "תאגיד קטן" -הקלות ל 14.1

בתקנות   זה  מונח  כהגדרת  קטן",  "תאגיד  הינה  תקופתייםהחברה  החברה    להודעותבהתאם    .דוחות 

  במאי  23בתאריך דירקטוריון החברה החליט לאמץ את מלוא ההקלות )ככל שהן רלוונטיות(    ,ותהשוטפ

אשר אושרו כאמור לתאגידים קטנים    , 2020במסגרת אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת    ,2021

התקופתיים,   הדוחות  תקנות  תקנה    שבהתאם  כךבמסגרת  )הוראות  3להוראות  החברות  לתקנות  ב' 

עדה  ו הו  הל בוט"(,  תקנות דוחות כספיים )"   2010-ן הליך אישור הדוחות הכספיים(, תש"ע ותנאים לעניי

לאישור דוחות כספיים של החברה, הדוחות הכספיים של החברה יובאו לדיון ולאישור הדירקטוריון  

יובהר    .בלבד בהתאם להוראות התקנות האמורות, ללא צורך בכינוס הועדה לאישור הדוחות הכספיים

לו על החברה גם מכוח היותה חברה שהציעה לראשונה ניירות  ולפי תקנות דוחות כספיים יחהקלות  הכי  

לפרטים  שנים מיום ההנפקה.    5ערך לציבור, והקלה זו תחול אף אם תחדל להיות תאגיד קטן למשך  

 (. 2021-01-092376)  2021במאי  30נוספים ראו האמור בהודעת החברה מיום 

 ות הכספיים: אישור הדוח  14.2

בחברה אשר מופקד על בקרת העל של הדוחות הכספיים הנו דירקטוריון החברה. לפירוט בדבר   האורגן 14.2.1

דוח השנתי  בבפרק ד'    26בתקנה  ראה האמור  הכשרתם, השכלתם, ניסיונם והידע של חברי הדירקטוריון  

  שנהר   אסף  גלית(,  חיצוני  דירקטור)  מוכתר  עמיתהינם:    הדירקטוריוןלמועד הדוח חברי  .  2021לשנת  

  נוריאל  ויוסף  שראל אשכנזי )דירקטור(  )יו"ר(,  נור  משהגבאי )דירקטור(,    יוסף (,  חיצונית  דירקטורית)

לעיל  )דירקטור(. החברה  כאמור  של  הכספיים  הדוחות  בלבד    מובאים,  הדירקטוריון  ולאישור  לדיון 

 דוחות כספיים.  האמורות לעניין אישור ההקלותבהתאם להוראות תקנות 

ישיבת    ימים  3  -כ 14.2.2 הדוחות    כספיים  דוחות  לאישור   הדירקטוריוןלפני  טיוטות  חבריה  אל  מועברים 

  פעילות   היקף  את  ותואם  , לאור היקף הדוחותהדירקטוריוןהכספיים. פרק זמן זה נקבע כסביר על ידי  

 . הדוח ומורכבות  החברה

הכספים של    לבה נדונים הדוחות הכספיים סוקרים מנכ"ל החברה וסמנכ"  הדירקטוריון במהלך ישיבת   14.2.3
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ותזרימי   הכספי  המצב  הכספיות,  התוצאות  הכספיים,  הדוחות  עיקרי  את  מפורט  באופן  החברה 

בסעיפים   ולתנועה  להרכבים  פירוטים  מתן  וכן  אנליטי  ניתוח  כוללת  זו  הצגה  החברה.  של  המזומנים 

במהלך הישיבה מתקיים דיון בנושא הערכות ואומדנים  כן,    כמוות.  מהותיים והשוואה לתקופות קודמ

ששימשו בקשר עם עריכת הדוחות לרבות הערכות שווי ששימשו לצורך עריכת הדוחות ובקרות פנימיות  

כן דנים בשלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים, במדיניות החשבונאית    כמוהקשורות בדיווח הכספי.  

ונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה ובהערכות השווי ובחינות ירידת  שאומצה והטיפול החשב

 ערך נכסים, לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים.  

הכספים עסקאות מהותיות שבוצעו וכן שינויים שחלו בחברה    יתכמו כן סוקרים מנכ"ל החברה וסמנכ"ל  14.2.4

  לאישור   הוועדה  ישיבותבהשוואה לתקופות המקבילות המוצגות. במסגרת    במהלך התקופה המדווחת 

דיון בהשתתפות הנוכחים שבמהלכו  ו  )ככל שהוועדה מתכנסת(  כספיים  דוחות הדירקטוריון מתקיים 

 הדירקטוריון הנוגעות לדוחות הכספיים.  ו כספיים דוחות לאישור הוועדהידי חברי  -מועלות שאלות על 

ניתנ ,  בנוסף 14.2.5 הדיון  ולנתונים    תבמסגרת  הסקירה  לתהליך  המבקרים  החשבון  רואי  של  התייחסותם 

הכספיים הכספיים,  ,  בדוחות  הדוחות  עם  בקשר  שנעשו  הקריטיים  והאומדנים  המהותיות  ההערכות 

הגי  ונאותות  שלמות  הכספי,  בדיווח  הקשורות  הפנימיות  סבירות  הבקרות  הכספיים,  בדוחות  לוי 

בעניינים   שיושם  החשבונאי  הטיפול  בה,  שחלו  ושינויים  שאומצה  החשבונאית  המדיניות  הנתונים, 

המהותיים של התאגיד והערכות שווי לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים  

 .ובמידע הנלווהבדוחות הכספיים ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים 

ישיבת    2022  באוגוסט 24ביום   14.2.6 השתתפו חברי  של החברה  הדירקטוריון התקיימה  בה    הדירקטוריון , 

גבאי    יוסף(,  חיצונית  דירקטורית)  שנהר  אסף  גלית (,  חיצוני  דירקטור)  מוכתר  עמית  הבאים:  החברה

  וכן,  )דירקטור(  נוריאל  ויוסף  שראל אשכנזי )דירקטור(  (,דירקטוריון ומנכ"ל  )יו"ר  נור  משה)דירקטור(,  

במהלך  ,  כאמור.  החברה  של   המבקר   החשבון   ורואה  ,המשפטים  יועציה ,  החברה  של  הכספים  ל "סמנכ

של החברה    ישיבת הדירקטוריון נסקרו התוצאות הכספיות של החברה, מצבה הכספי ותזרים המזומנים

והוצגו נתונים על פעילות החברה בהשוואה לתקופות קודמות. כמו כן, במסגרת הליך אישור הדוחות  

,  טיוטת הדוחות הכספיים, טיוטת דוח דירקטוריון  הועברההכספיים של החברה על ידי הדירקטוריון  

לפני    ימים  3  -כון,  וטיוטת הצהרות הנהלה על הדיווח הכספי ועל הגילוי, לעיונם של חברי הדירקטורי

לפנות להנהלת החברה ולרואי החשבון    כלומועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות. חברי הדירקטוריון י

לאור   הכספיים  בדוחות  תיקונים  הכנסת  תוך  הכספיים  לדוחות  הבהרות  ולקבל  החברה  של  המבקר 

הדירקטוריון.   חברי  ושאלות  החברה  התקייםהערות  הנהלת  משיבה  במהלכו  שאלות    דיון  על 

לדוחות   בקשר  סוגיות  לגבי  החברה  של  המבקר  החשבון  רואי  נשאלים  הדיון  במסגרת  הדירקטורים. 

  באוגוסט   24  מיוםבישיבתו    הצבעה לאישור הדוחות הכספיים.  יימהקהתהכספיים. לאחר הדיון כאמור,  

 . 2022לשנת   אישר דירקטוריון החברה, פה אחד את הדוחות הכספיים של החברה לחציון הראשון 2022

 אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן  .15

 . לא אירעו אירועים מהותיים לאחר תקופת הדוחבדוח זה לעיל  3כאמור בסעיף 

 

 :שמות החותמים ותפקידם

 _______________   ומנכ"ל   , יו"ר דירקטוריוןמשה נור (1)

 _______________     דירקטור , שראל אשכנזי (2)

 

 2022 באוגוסט 24תאריך: 
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 2022ביוני  30דוחות כספיים ליום  :לק ג'ח

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ " בע אינוביישנס אינק נור
 

  לתקופות ביניים כספי מידע
 

 2022 ביוני 30 ליום
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 מ " בעאינק אינוביישנס נור 

 

 ביניים לתקופת כספי מידע

 (מבוקר בלתי)

 2022ביוני  30

 
 

 העניינים תוכן
 

 
 

 עמוד 

 2 המבקר  החשבון רואה  של  סקירה דוח

  (:ח" ש) חדשים בשקלים - תמציתיים כספיים דוחות

 3 הכספי  המצב  על תמציתי  דוח

 4 והפסד  רווח  על תמציתי  דוח

 5   בהון השינויים על תמציתי  דוח

 6 המזומנים  תזרימי  על תמציתי  דוח

 7-11   התמציתיים הכספיים לדוחות  ביאורים
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 נור אינק אינוביישנס בע"מ  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 
             

 מבוא  
 

ביוני    30החברה(, הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי ליום    -)להלן    סקרנו את המידע הכספי המצורף של נור אינק אינוביישנס
ואת הדוחות התמציתיים על הרווח או הפסד, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה חודשים שהסתיימו באותו    2022

 IASאלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים  
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות   34

 סקירתנו. . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
               

 היקף הסקירה 

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  בדבר  של לשכת רואי חשבון בישראל    2410)ישראל(  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  

עם אנשי ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר  רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות  ידי  על  ם הנערכת 
האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת  
לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים   אינה מאפשרת  ולפיכך  מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 

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

 מסקנה 
 

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

 
ממלא,  בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו  

 . 1970 -מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
  
 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן  אביב, -תל
 רואי חשבון  2022  באוגוסט 24

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , 6107120אביב -תל 7187, ישראל, ת.ד 6492103אביב -, תל146קסלמן וקסלמן, דרך מנחם בגין 
  www.pwc.com/il+, 972-3-7954556+, פקס: 972-3-7954555טלפון: 
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 מ " בע אינוביישנס אינק נור

 הכספי   המצב  על תמציתי  דוח

 2022ביוני  30 ליום

 
 בדצמבר  31 ביוני 30 

 2022 2021 2021 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(  

י   פ ל   ח " ש   א

 נכסים  
    נכסים שוטפים

 32,895  39,405  26,847  מזומנים ושווי מזומנים 
 -  19  -  פקדונות לזמן קצר 

 819  724  797  חייבים ויתרות חובה 

  33,714  40,148   27,644  "כ נכסים שוטפים  סה

    
    נכסים שאינם שוטפים

 3,806  106  3,526  זכות שימוש   נכס
 549  -  2,265  מוחשי נכס בלתי 

 3,002  469  3,976  נטו רכוש קבוע,  

  7,357  575  9,767  סה"כ נכסים שאינם שוטפים 

    
 41,071  40,723  37,411  "כ נכסים    סה

 
 
 

       

  שראל אשכנזי    משה נור   דוד ג'רבי 
  דירקטור  ויו"ר דירקטוריון ל "מנכ   סמנכ"ל כספים 

 
 

 . 2022 באוגוסט  24:  החברה דירקטוריון ידי על ביניים לתקופת  הכספי המידע אישור תאריך                        
 
 

 . מדוחות כספיים תמציתיים אלה בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים

 

    הון עצמיבניכוי  התחייבויות
    שוטפות התחייבויות 

 393  47  313  ונותני שרותים ספקים 
 914  584  734  ויתרות זכות זכאים 

 -   -   6  לרשות לחדשנות   חלויות שוטפות בגין תמלוגים
 400  108  415  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 

 1,707  739  1,468  שוטפות  סה"כ התחייבויות

    
    שאינן שוטפות   התחייבויות

 3,507  19  3,305  בניכוי חלויות שוטפות  התחייבויות בגין חכירה 
לרשות לחדשות, בניכוי חלויות    התחייבות בגין תמלוגים

 שוטפות 
 
  257 

  
 -  - 

 62  -  62   עביד, נטו התחייבות בשל סיום יחסי עובד מ

 3,569  19  3,624  שוטפותשאינן  סה"כ התחייבויות

    
      הון עצמי

 49,303  49,275  49,317  פרמיה  הון מניות ו 
 100  100  100  אחרות  הון קרנות 

 332  249  2,622  מניות  מבוסס תשלום  קרן
 (13,940) ( 9,659) (19,720) יתרת הפסד 

   35,795  39,965  32,319  סך ההון  

    
 41,071  40,723  37,411  וההון  התחייבויותסה"כ 
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 מ " בעאינק אינוביישנס  רנו

 והפסד  הרווח על תמציתי  דוח

 2022ביוני   30  ביוםה שהסתיימ החודשים  6 של הלתקופ

 

 שהסתיימו   החודשים 6 
 ביוני 30-ב

  לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר   31ביום  

 2022 2021 2021 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

ח   " ש י  פ ל   א

 
    

 3,167  968  2,781    נטו  ,הוצאות מחקר ופיתוח
 4,122  2,297  2,866  הנהלה וכלליות שיווק,  הוצאות 

 9  -  -  הפסד ממימוש רכוש קבוע 

 ( 7,298) ( 3,265)  ( 5,647) מפעולות  הפסד

    
    

 ( 483) ( 235) ( 193) הוצאות מימון 
 -  -  60  הכנסות מימון 

 ( 483) ( 235) ( 133) מימון, נטו   הוצאות

    
    

 ( 7,781) ( 3,500) ( 5,780) לתקופההפסד 

    
 

 למניה  הפסד

   

 שקל חדש  שקל חדש שקל חדש  

 ( 1.81) ( 0.99) ( 1.14) הפסד בסיסי ומדולל למניה

כמות המניות שישמשו לחישוב ההפסד 
 4,308,913  3,529,521 5,063,006  הבסיסי והמדולל למניה

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמציתיים אלה. מדוחות כספיים  בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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מ " בעאינק אינוביישנס  רנו  

 הון ב השינויים על תמציתי  דוח

 2022ביוני   30  ביוםה שהסתיימ החודשים  6 של הלתקופ

 

 הון מניות ופרמיה 
 

 אחרותהון  קרנות

 
 

תשלום מבוסס  קרן 
 סך הכל  יתרת הפסד  מניות

   אלפי ש"ח    
      
      
 35,795  (13,940) 332  100  49,303  (מבוקר)  2022בינואר    1יתרה ליום     

  ביום שהסתיימו  החודשים 6  במהלך תנועה
 (: מבוקר בלתי) 2022ביוני  30

     

 2,304  -  2,304  -  -  תשלום מבוסס מניות  
 -  -  (14) -  14  מימוש תשלום מבוסס מניות   
 ( 5,780) ( 5,780) -  -  -  הפסד כולל לתקופה   

      

 32,319  (19,720) 2,622  100  49,317  ( מבוקר בלתי) 2022ביוני  30יתרה ליום   

      
 ( 1,031) ( 6,159) 476  100 4,552  (מבוקר)  2021בינואר    1יתרה ליום     

  ביום שהסתיימו  החודשים 6  במהלך תנועה
 (: מבוקר בלתי) 2021ביוני  30

     

 31,501  -  -  - 31,501 אגב הנפקה לראשונה  הנפקת מניות 
 12,890  -  -  - 12,890   הנפקת מניות טרם הנפקה לראשונה 
 94  -  94  - - תשלום מבוסס מניות  
 11  -  ( 321) - 332 מימוש תשלום מבוסס מניות  
 ( 3,500) ( 3,500) -  - - הפסד כולל לתקופה   

      

 39,965  ( 9,659) 249  100 49,275  ( מבוקר בלתי) 2021ביוני  30יתרה ליום   

      
 ( 1,031) ( 6,159) 476  100 4,552  (מבוקר)  2021בינואר    1יתרה ליום     
      : 2021תנועה במהלך   
 31,501  - - - 31,501  אגב הנפקה לראשונה  הנפקת מניות 
 12,850  - - - 12,850    הנפקת מניות טרם הנפקה לראשונה 
 244  - 244  - -  תשלום מבוסס מניות  
 12  - ( 388) - 400  מימוש ופקיעת תשלום מבוסס מניות  
 ( 7,781) ( 7,781) - - -  לשנה  כולל   הפסד 

      

 35,795  (13,940) 332  100  49,303  )מבוקר(  2021בדצמבר  31יתרה ליום 

 

מדוחות כספיים תמציתיים אלה.  בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים



 

 7 

 
 מ " בעאינק אינוביישנס נור 

 המזומנים  תזרימי  על תמציתי  דוח

 2022ביוני   30  ביוםה שהסתיימ החודשים  6 של הלתקופ

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שהסתיימו   החודשים 6 
 ביוני 30-ב

 לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר   31ביום   
 2022 2021 2021 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
ח   " ש י  פ ל   א

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 ( 7,781)  ( 3,500) ( 5,780) לתקופה   רווח )הפסד(

הדרושות להצגת מזומנים ושווי מזומנים   התאמות
 1,440  131  2,944  מפעילות שוטפת, נספח א' 

 ( 6,341) ( 3,369) ( 2,836) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 
    

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 20 70  -  מכירת רכוש קבוע 

 - (19) -  הפקדה לפיקדון 
 ( 549) - ( 1,716) השקעה בנכס בלתי מוחשי 

 (2,780) (87) ( 1,179) רכישת רכוש קבוע 
 ( 3,309) (36) ( 2,895) ששימשו לפעולות השקעה מזומנים נטו  

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 43,779 43,779  -  תמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה 
 ( 389) ( 138) ( 381) בגין חכירה  פרעון התחייבוית

 ( 1,000) ( 1,014) -  ירידה באשראי לזמן קצר מבנקים, נטו 

)ששימשו   מימון  שנבעו מפעילותמזומנים נטו  
  42,390 42,627 ( 381) ( מימון לפעילות

    
 32,740 39,222 ( 6,112) מזומנים  ושווי במזומנים נטו גידול )קיטון(

 (28) - 64  שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים  הפרשי
 183 183  32,895  התקופה מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  

    
  32,895 39,405  26,847  תקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים

    
התאמות הדרושות להצגת תזרימי   –נספח א'  

 המזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת 
  

 
    

    הוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 
 670 194  485    פחת

 172 264  130  הוצאות מימון, נטו 
 9 - -  הפסדי הון ממימוש רכוש קבוע 

 244 - 2,304  הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות 

  2,919  458 1,095  
    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 

 ( 371) ( 276) 22  גידול )קיטון( בחייבים ויתרות חובה
   263  הכרה בהתחייבות לתמלוגים לרשות לחדשנות 

 314 (61) (80) גידול )קיטון( בספקים 
 62 - -  שינוי בהפרשות ובהטבות לעובדים
 340 10  ( 180) גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות 

  25 (327 ) 345  
סה"כ התאמות הדרושות להצגת תזרימי 

 1,440 131  2,944  המזומנים ושווי המזומנים מפעילות שוטפת 

    
 64 37  10  ריבית ששולמה הכלולה במסגרת פעילות שוטפת 

 -  -  5  שהתקבלה ית ריב 
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 מ " בעאינק אינוביישנס נור 

 )המשך( המזומנים  תזרימי  על תמציתי  דוח

 2022ביוני   30  ביוםה שהסתיימ החודשים  6 של הלתקופ

 
 פעילות שאינה במזומן -נספח ב' 

 
 

 388 321 14  מימוש תשלום מבוסס מניות 

 493 493 -  מימוש הלוואות המירות 

 130 130 -  נגזרים מכשירים פיננסים  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מדוחות כספיים תמציתיים אלה.  בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
  

 שהסתיימו   החודשים 6 
 ביוני 30-ב

 שהסתיימה לשנה  
 בדצמבר   31ביום   
 2022 2021 2021 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
ח   " ש י  פ ל   א
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 נור אינק אינוביישנס בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים

 ופעילות  התאגדות - 1באור 
 
  ישראל אשר התאגדה ב, 2018 בשנת"החברה"( התאגדה בישראל כחברה פרטית -בע"מ )להלן נור אינק אינוביישנס  .א

פיתוח של פתרונות ומוצרי דיו פיגמנטי מבוסס מים להדפסה דיגיטלית בהזרקת  ב  עוסקתהחברה    נה תושבת בה.י וה
( עבור שווקים, טכנולוגיות ויישומים שונים )כגון הדפסה על חולצות, בדים, חומרי גלם  Digital ink-jet Printingדיו ) 

 )פארק סיביל( ראש העין.  20המלאכה  כתובת משרדה הרשום של החברה הינה   שונים וכד'(.
  24"הבורסה"(. ביום    -החברה הינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב )להלן  

החברה דיווחה על תוצאות ההצעה לציבור על פי התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה שפרסמה ביום   2021במאי 
ת רישום ניירות הערך שלה למסחר בבורסה  ש"ח, והשלימה א   מיליון  31  -, במסגרתה גייסה החברה כ2021במאי   25

  הודיעה הבורסה כי מניות החברה   2021   במאי  31ביום  .   "הנפקת מניות החברה לציבור" או "מועד ההנפקה"(  - )להלן  
בהמשך להנפקת מניות החברה לציבור, החברה הינה תאגיד קטן כמשמעות מונח זה    .עלית -יצורפו למדד ת"א טק

"תקנות הדוחות"(. החברה בחרה  -)להלן  1970-ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל5בתקנה  
על הבקרה  ד' לתקנות הדוחות, ובכלל זה: )א( ביטול החובה לפרסם דוח  5לאמץ את כל ההקלות המנויות בתקנה  

  שווי   הערכתהפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; )ב( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף  
)ד( דיווח על  -, ו40%  - ; )ג( העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל20%- ל  מהותית 

 בסיס מתכונת דיווח של תאגיד קטן פטור )חצי שנתית(. 
 

 תמציתיים הינם סקורים ואינם מבוקרים. הכספיים  הדוחות  .ב
 

אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות    2020הרבעון הראשון של שנת  במהלך   .ג זה פוקד את העולם  ונכון למועד דוח 
( התפשטות הנגיף ואי הוודאות באשר למשך הזמן שיידרש לתהליך  COVID-19שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה ,)

והפעולות שיינקטו על ידי המדינות השונות להתמודדות עם הנגיף הביאו למשבר כלכלי עולמי, לרבות  החזרה לשגרה  
בישראל. מדינות רבות, לרבות ישראל, נקטו בצעדים משמעותיים בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף, כגון הגבלות על  

הוסרו מרביתן המוחלט     ור הדוחות הכספייםתנועת אזרחים והתכנסויות, סגירת גבולות וכיוצא בכך. נכון למועד איש 
 . של ההגבלות

 
 : החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור

 
 : הכספיים הדוחות של  ההצגה  בסיס . א

 
באותו תאריך    השהסתיימחודשים    6הביניים של    תולתקופ  2022ביוני    30ליום    החברההמידע הכספי התמציתי של  

"דיווח כספי לתקופות ביניים"    34המידע הכספי לתקופת הביניים( נערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר    -)להלן  
תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(,  פרק ד' של  (, וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם ל IAS 34  -)להלן 

והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים    המידע הכספי לתקופת .  1970-התש"ל כולל את כל המידע  הביניים אינו 
והביאורים אשר נלוו    2021יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת    .שנתיים

( שהם International Financial Reporting Standards)  בינלאומיים הכספי  ה דיווח  ה תקני  ל   מצייתיםאליהם, אשר  
( בחשבונאות  לתקינה  הבינלאומי  המוסד  ידי  על  פורסמו  אשר  ופרשנויות   International Accountingתקנים 

Standards Board)    תקני ה  -)להלן -IFRSוכ )דוחות    יםללו (  ניירות ערך  את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות 
 . 2010-התש"ע ,כספיים שנתיים(

 
 אומדנים .ב

באומדנים חשבונאיים  עריכת   דורשת שימוש  וכן  דורשת מהנהלת החברה להפעיל שיקול דעת  ביניים,  דוחות כספיים 
ההכנסות   ההתחייבויות,  הנכסים,  סכומי  ועל  החברה  של  החשבונאית  מדיניותה  יישום  על  משפיעים  אשר  והנחות, 

 וההוצאות המדווחים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה. 
 

)ב המשמעותיים  הדעת  שיקולי  אלה,  תמציתיים  ביניים  הכספיים  הדוחות  ידי  significantעריכת  על  הופעלו  אשר   )
ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של החברה ואי הודאות הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלה  

 .  למעט האמור בסעיף ג' להלן 2021בר בדצמ  31שבדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  
 

  עם   עקביים  הינם,  הביניים  לתקופת  הכספי  המידע  בעריכת  יושמו  אשר,  החישוב  ושיטות  החשבונאית  המדיניות  עיקרי
 .  השנתיים  הדוחות בעריכת ששימשו אלה
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 נור אינק אינוביישנס בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים

 
 : (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור

 
 בגין תמלוגיםוהתחייבות  לחדשנות הרשות קימענ .ג

לחברה מחויבות לתשלום תמלוגים   ,2021בדצמבר    31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום    'ב11כאמור בביאור  
בסכומים המחושבים על בסיס התמורה ממכירת מוצרים שבפיתוחם השתתפה הממשלה בדרך של   ל,לממשלת ישרא 

 .מענקים
 

ח. מתוך הסכום  " אלפי ש  2,721 סכום התמלוגים המירבי שהחברה עשויה להידרש בתשלומו הוא  ,2022ביוני    30ליום  
זה, ח"שאלפי    659  במהלך התקופה הגיעה הנהלת החברה לראשונה למסקנה שלגבי  האמור, קיים   מתוך סכום  לא 

יוחזר, לא  שהתקבל  המדען  שמענק  סביר  לרשות  בהתאם    ביטחון  תמלוגים  תשלום  בגין  התחייבות  יצרה  החברה 
של   בסך  ש 263לחדשנות  להיות   ח. "אלפי  הצפויים  המזומנים  תזרימי  של  הנוכחי  הערך  לפי  חושבה  ההתחייבות 

התחייבות בגין תשלום תמלוגים לרשות לחדשנות נזקפה כנגד  בההכרה    .24%משולמים תוך שימוש בשיעור היוון של  
 . הוצאות מחקר ופיתוח הוצאה במסגרת סעיף

 
 : ולאחריה הדיווח תקופת במהלך מהותיים אירועים  - 3 יאורב

 
 כתבי אופציה  . א

 

, אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות לעובדים ויועצים, על פיה יוענקו לעובדי החברה ויועציה, ללא  2022בחודש  ינואר   .1
ש"ח    1מניות חסומות, אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת    87,500  -אופציות ו   262,500תמורה, עד  

של החברה. המניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות תהיינה זהות בכל זכויותיהן למניות הרגילות של החברה,  
אופציות לעובדים    74,280, העניקה החברה במסגרת תוכנית אופציות לעובדים ויועצים   2022  ינואר מיד עם הקצאתן. בחודש  

ויועצים ניתנים    5,000ויועצים. לגבי   בתום    למימושאופציות לא קיימת תקופת הבשלה. יתר האופציות שהוענקו לעובדים 
מנות    4-החלטת הדירקטוריון ואילך בחודשים, מיום    12בתום    יובשלו האופציה    מכתבי   25%תקופות ההבשלה כדלקמן:  
 שנים. אופציה שלא תמומש עד לאותו מועד, תפקע.   5שוות. תקופת המימוש הינה 

 
  . תמורה  ללא,  פרטית  הצעה  על  ,לעיל  1המתוארת בסעיף א'  חברהה  דירקטוריון  להחלטת  בהתאם  ,2022  במרץ  21  ביום .2

  כולל   לסך,  מלא  מימוש  של  תיאורטית  בהנחה,  למימוש  הניתנים,  סחירים  שאינם  אופציה  כתבי  72,780  של  כולל  סךהוקצו  
הוקצו.  א.כ.  נ .ע  ללא  החברה  של  רגילות  מניות  72,780  של ההקצאה    החברה  לבין  בינם  אשר  ניצעים  10  -ל  במסגרת 

  יחסי   מתקיימים  לא  החברה  לבין   בינם  אשר   ניצעים  2  -ול  אופציה  כתבי  65,780  של   כולל   סך  מעביד  - עובד  יחסי  מתקיימים 
האופציה   ה.אופצי  כתבי  7,000  של  כולל  סך  מעביד-עובד במסגרת    הוקצוכתבי  מהתגמול  כחלק  תמורה,  ללא  לניצעים 

 להלן תנאי סדרות האופציות השונות שהוענקו:  העסקתם ו/או כחלק ממתן שירותיהם לחברה, לפי העניין.  
 

  13  ליום)   הדירקטוריון  להחלטת   שקדמו  הימים  30  במהלך  הממוצע  המניה  מחיר  הינו  מימוש  מחיר  -'  א  סדרה •
  12  כל  (Cliff)  בתום  יובשלו  האופציה   מכתבי  1/4  הינה  ההבשלה  תקופת  (ח" ש  59.19  הינו   המחיר  ,2022בינואר  
  3  -ל  הוענקה   זאת  סדרה .  שוות   מנות   4  - ב  ואילך(,  הדירקטוריון  החלטת  מועד )  2022  בינואר  13  מיום  חודשים 

 . ח" ש  39.07 הינו , תלוי   בלתי שווי מעריך ידי על  שחושבו כפי האופציה שווי .החברה עובדי
 

  של   בהנחה  הדירקטוריון  להחלטת  שקדמו  הימים  30  במהלך  הממוצע  המניה  מחיר  הינו  מימוש  מחיר  -'  ב  סדרה •
  1/4  הינה  ההבשלה  תקופת.  (ח" ש  41.42  הינו  30%בתוספת הנחה של    המחיר  ,2022בינואר    13  ליום)  30%

  ואילך (,  הדירקטוריון  החלטת  מועד )  2022  בינואר  13  מיום   חודשים  12  כל   (Cliff)  בתום   יובשלו  האופציה  מכתבי
  הבשלה   קיימת  השירותים   לנותן,  אחד   שירותים  ולנותן   החברה   עובדי   6  - ל  הוענקו   אלו   אופציות  .שוות  מנות  4  -ב

 . ח" ש 42.79 הינו, תלוי בלתי שווי מעריך ידי על שחושבו כפי האופציה שווי .מידית
 

  12  כל  והיתר  מיידית  בהבשלה  יובשלו  האופציה  מכתבי  1/4  הינה  ההבשלה  תקופת,  מימוש  מחיר  ללא  -'  ג  סדרה •
  לעובד  הוענקו  אלו  אופציות  .שוות  מנות  3  -ב  ואילך(,  הדירקטוריון  החלטת  מועד)  2022  בינואר  12  מיום  חודשים

 . ח" ש  60.27  הינו, תלוי  בלתי  שווי  מעריך ידי על  שחושבו כפי  האופציה שווי .החברה של אחד
 

  והיתר   מיידית  בהבשלה  יובשלו  האופציה  מכתבי  1/4  הינה  המימוש  תקופת,  ח" ש  0.3  של  מימוש  מחיר  -'  ד  סדרה •
  הוענקו   אלו  אופציות.  שוות  מנות  3  -ב  ואילך(,  הדירקטוריון  החלטת  מועד)  2022  בינואר  12  מיום  חודשים  12  כל
  שחושבו   כפי  האופציה  שווי  .מידית  הבשלה  קיימת  השירותים  לנותן,  אחד  שירותים  ולנותן  החברה  של  אחד  עובדל

 . ח" ש 60.55 הינו,  תלוי בלתי שווי מעריך  ידי על
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 נור אינק אינוביישנס בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים

 :)המשך( ולאחריה הדיווח תקופת במהלך מהותיים אירועים  - 3 יאורב

 להלן נתונים ששימשו  בקביעת השווי ההוגן של האופציה ההונית: 

 ש"ח  60.56 מחיר מניה )בש"ח(
 ש"ח  59.88 - 0.1 מחיר מימוש  

 0% שיעור הדיבידנד 
 לעיל   לסדרות בהתאם תקופת ההבשלה 

 שנים  5 משך חיי האופציה  
 0.5% ריבית חסרת סיכון 

   82% סטיית תקן 
 

 
 הסכם שיתוף פעולה  .ב

 
עם    (Development Joint - JDA Agreement)   החברה על הסכם פיתוח משותף, חתמה  2022במהלך חודש אפריל  

לפיתוח דיו להדפסה על חומרי גלם שונים  הוא  פרויקט הפיתוח המשותף    .אחת מיצרניות חומרי הגלם הגדולות בעולם
על פיגמנטי  דיו  לרבות  והעיצוב הארכיטקטוני,  הפנים  עיצוב  וייצור  -לשוקי  שיודפס בשכבות  לסביבה  וידידותי  מים  בסיס 

  - נראית לעין ומורגשת ביד. מטרת הפרויקט הינה לפתח דיו פיגמנטי על בסיס מים שיוכל להיות מודפס על d2.5טקסטורה  
 .  רי גלם שונים תוך כדי יצירת הטקסטורה על ידי הדיוגבי חומ

 
 בחברה  והפיתוח המחקר במחלקת שינויים .ג

 
  אחראי   יהיה   נקש  משה  ר"ד.  והפיתוח  המחקר  ל"סמנכל  "ר משה נקשעל מינוי ד   החברה , הודיעה  2022במהלך חודש מרץ  

 .הפיתוח ותוכניות מחקרי של לפועל והוצאה בחברה  והפיתוח המחקר  צוותי עבודת של  השוטפת הפעילות על
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 ג' לתקנות הדוחות 38בהתאם לתקנה  הצהרות מנהלים :'דחלק 

 ( 1ג)ד() 38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 , מצהיר כי:מנכ"ל החברהדירקטוריון והיו"ר ,  משה נוראני, 

  ליום   "(התאגיד)להלן: "  בע"מ   אינוביישנסנור אינק  ת  חברשל    שנתי  החציהדוח  בחנתי את   (1)
 "(;הדוחות )" 2022חציון הראשון של שנת ה  - 2022ביוני  30

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  (2)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;  

פים באופן נאות, מכל  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משק (3)
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד  

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;  

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון   (4)
ובין שאינה  בין מהותית  כל תרמית,  מי    התאגיד,  או  מעורב המנהל הכללי  מהותית, שבה 

שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי  
 הגילוי ובבקרה עליהם.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.  (5)

 

 

 2022  באוגוסט 24

דירקטוריון  יו"ר ,  משה נור  תאריך 
 ומנכ"ל 



 

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

 , סמנכ"ל הכספים של החברה ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, מצהיר כי: דוד ג'רביאני,  

ות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  בחנתי את הדוח (1)
  חציון הראשון ה  -  2022ביוני    30  ליום  "(התאגיד )להלן: "  בע"מ  נור אינק אינוביישנסחברת  של  

 "(; הדוחות )" 2022של שנת 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם   (2)
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי  
בהתייחס   מטעים  יהיו  לא  מצגים,  אותם  נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו  שהמצגים 

 ;  לתקופת הדוחות

הביניים   (3) לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידע  ביניים  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי  

 המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;  

התאגיד (4) של  המבקר  החשבון  לרואה  דירקטוריון  גיליתי  של  הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון   ,
התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף  
ובגילוי   הכספי  בדיווח  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין  לו 

 ובבקרה עליהם. 

 אחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מ (5)
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 "ל כספים סמנכ,  'רביג דוד  תאריך 
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