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 )"השותפות"(   שותפות מוגבלת   –מו"פ    50טק  -ביג 

 

  שותפות של השותף הכללי על מצב ענייני ה דין וחשבון  

 2022  ספטמבר ב   30ליום  
ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,  5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  

את    1970-התש"ל  וליישם  לאמץ  )להלן: "התקנות"(. בהתאם, דירקטוריון השותף הכללי בשותפות החליט 

רואה   ודוח  הפנימית  הבקרה  על  דוח  לפרסם  החובה  ביטול  )א(  כדלקמן:  בתקנות  הנכללות  ההקלות  כל 

)ב(  בלבד;  בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות  שהשותפות תחויב  כך  על הבקרה הפנימית    החשבון המבקר 

ל  שווי  הערכות  צירוף  עם  בקשר  המהותיות  סף  חברות  20%  -העלאת  דוחות  של  הצירוף  סף  העלאת  )ג(   ;

)ד( פטור מיישום הוראות התוספת השניה בתקנות, בקשר עם    -ו ;  40%  -כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל 

ניהולם  ודרכי  שוק  לסיכוני  חשיפה  בדבר  של  .  פרטים  למספר  רישום  מתאריך  כי  של  יצוין,  הערך  ניירות 

, השותפות אימצה גם את ההקלה בדבר דיווח  31.12.2021  -השותפות על פי התשקיף )כהגדרתו להלן( ועד ל 

 תדווח במתכונת רבעונית. היא  ,  1.1.2022  -החל מה השותפות דיווחה כי  שנתית, אולם  -במתכונת חצי 
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בינואר,    1  -שהחלה ב ן לתקופה  דירקטוריון השותף הכללי מתכבד בזאת להגיש את דו"ח הדירקטוריו 

ביום  ו   2022 המאזן " להלן:  )   2022,  ספטמבר ב   30שנסתיימה  ו" תאריך  הדוח "  בהתאמה(.  תקופת   ,"
התש"ל  ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  מוגש  תקנות  " להלן:  )   1970-הדוח 

, המשמש גם כתשקיף מדף של  להשלמה של השותפות "( ומתוך הנחה שבידיי הקורא התשקיף  הדוחות 
תאריך   הנושא  ביום    3.2.2021השותפות  שפורסם  השותפות,  2.2.2021)כפי  של  המשלימה  וההודעה   )

ביום   שפורסמה  אסמכתא    3.3.2021כפי  )ביחד  2021-01-013618  -ו   2021-01-013378)מס'  בהתאמה(   ,
)אסמכתא:    20.3.2022  -סם ב שפור   31.12.2021הדוח התקופתי של השותפות ליום  ,  "( התשקיף להלן: " 

2022-01-031390 )   " ו דוח ה ו ,  "( 2021לשנת  דוח  )להלן:  הכספיים  הדירקטוריון  ות  השותפות  דו"ח  של 
שנת   של  הראשון  "   ( 2022-01-105499)אסמכתא:    18.08.2022ביום    מו שפורס   2022לחציון  דוח  )להלן: 

   "(.  2022לשנת  הראשון  חציון  ה 

הי  בין  מכיל,  הדירקטוריון  פעילותה  דוח  תוצאות  אודות  נתונים  השותפות,  עסקי  מצב  של  תיאור  תר, 
הכספיים  שבדוחות  הנתונים  על  הדוח  בתקופת  אירועים  של  השפעתם  ה   ואופן    30ליום    שותפות של 

 "(.  הדוחות הכספיים " להלן:  )   2022  , ספטמבר ב 

ה  הדיווח  תקני  פי  ועל  ערך  ניירות  תקנות  להוראות  בהתאם  ערוכים  הכספיים  כספי  הדוחות 
 (. IFRSהבינלאומיים ) 

 

 כללי  .1

פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום   . א  על  מו"פ    50טק  -ביג , בין  20.2.2020השותפות נוסדה 
" ניהול בע"מ כשותף כללי מצד אחד   נאמנויות  מו"פ    50טק  -ביג ובין  (  השותף הכללי" )להלן: 

שני   בע"מ  מצד  מוגבל  ביום    . כשותף  נרשמה  המוגבלת  פקודת    27.2.2020השותפות  לפי 
 "(.  פקודת השותפויות )להלן: "   1975-השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"ה 

של   . ב  פורטפוליו  לבנות  הוא  הקמתה  מיום  השותפות  היי   50חזון  ישראליות -חברות  )או    טק 

לישראל(  זיקה  שהוגדרו  בעלות  לפרמטרים  בהתאם  וגדולות  צומחות  פרטיות,  במדיניות  , 

יהווה אינדקס השקעה  תשקיף.  ל   8.6.2בסעיף  ורט  כמפ ההשקעה של השותפות   זה  פורטפוליו 

ההיי  סקטור  ההיי -על  בקטר  להשקיע  הרחב  לציבור  לראשונה  ויאפשר  הישראלי  טק  -טק 

 הישראלי באופן רוחבי על פני מספר רב של חברות, סקטורים ובפריסה אחידה.  

ע  שהחברות  עד  הפורטפוליו  חברות  במניות  להחזיק  השותפות  יירכשו  בכוונת  או  יונפקו  צמן 

האחזקה   את  למכור  לנכון  תמצא  לכשהשותפות  או  גדולים  בינלאומיים  תאגידים  ידי  על 

בסעיף  למשקיע אחר  לאמור  והכל בהתאם  האסיפה הכללית  כפי שתוקן  ,  לתשקיף   8.6.2,  ע"י 

   . ( להלן 3)א() 2כמפורט בסעיף    –  8.8.2022של מחזיקי יחידות ההשתתפות מיום  

בכוונת השותפות לחלק ככל האפשר הן את הרווח הניתן לחלוקה והן  תיה,  עם מימוש השקעו 

שהושקעה  המקורית  הקרן  למלוא    , את  לפחות  השווה  מצטבר  סכום  לחלוקת  עד  וזאת 

 הסכומים שגייסה ושתגייס השותפות מעת לעת. 

נכון למועד הדוח, השותפות מכרה את מלוא אחזקותיה בשלוש חברות פורטפוליו, והשלימה  

, וזאת בדומה לקרן הון  שנצברו לה   והן את הרווחים נטו ההשקעה  קרן  סכום  הן את  ות,  חלוק 

 סיכון פרטית.  

  -סנט ארה"ב )כ   24.68  -נכון למועד הדוח, השותפות השלימה חלוקות במזומן בסך כולל של כ 

אלפי    3,437  -( ליחידת השתתפות ובסה"כ כ 12.5.2022ביום  אג' לפי שער החליפין הידוע    84.7

 . 2022הדירקטוריון של דוח החציון הראשון לשנת  להלן בדוח    )ג( 2ולר, כמתואר בסעיף  ד 
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 ותפות בתקופת הדוח ולאחריה אירועים מהותיים שאירעו בעסקי הש  .2

 אירועים בתקופת הדוח  . א 

המשפט לביצוע חלוקת דיבידנד בדרך של הפחתת  , התקבל אישור בית  2022יולי  בחודש   ( 1) 

של  בסך  כ   60.8  הון  ובסה"כ  השתתפות  ליחידת  בס"ק    8,467  -אג'  כמתואר   ,₪ אלפי 

הדירקטוריון  3)א() 2 לדוח  לשנת  ל (  הראשון  וב 2022חציון  אוגוסט  ,  בוצעה  2022חודש   ,

האמור  הדיבידנד  ראו .  חלוקת  נוספים  כפי    לפרטים  השותפות,  של  מיידים  דיווחים 

בימים   אסמכתאות:    24.7.2022  -ו   20.7.2022,  19.5.2022שפורסמו  -2022-01)מס' 

דרך    , 2022-01-093832  -ו   2022-01-092857,  060931 על  זה  בדוח  הנכללים  בהתאמה(, 

 ההפניה.  

המטרה,    2022ביולי,    28ביום   ( 2)  מחברות  אחת  להודעת  בהתאם  כי  השותפות  הודיעה 

Perimeter x, Inc.  החברה נקנתה על ידי חברה מתחרה בשם ,Human Security Inc.   ת  בעסק

חברת   של  בשווי  בוצעה  המניות  עסקת  השותפות,  הערכת  למיטב    Perimeter Xמניות. 

על פי דיווחים    הזהה וייתכן אף מעט גבוה יותר מהשווי לפיו השותפות השקיעה בחברה. 

מיליארד דולר, ועל פי הודעת החברות    1.5  -בעיתונות, שווי החברה הממוזגת מוערך בכ 

יהיו    – המאוחדת  ) עוב   450לחברה  חוזרות  שנתיות  והכנסות  מ ARRדים  למעלה  של   )-  

דולר.    100 ביום  מיליון  שפורסם  כפי  השותפות,  של  מיידי  דיווח  ראו  נוספים  לפרטים 

 .(, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה 2022-01-096163)מס' אסמכתא:    28.7.2022

ההשתתפ 2022באוגוסט    8ביום   (3) יחידות  מחזיקי  של  מיוחדת  כללית  אסיפה  אישרה  ,  ות 

תוך   ההנפקה  קריטריון  את  בשנה  האסיפה(    24להעריך  זימון  בדוח  )כהגדרתו  חודש 

של   מטרה  שחברת  ככל  כי  יקבע,  שהקריטריון  באופן  השותפות,  של  ההשקעה  במדיניות 

השותפות   בו  מהמועד  שנים  שלוש  עד  של  תקופה  בתוך  הנפקה  תבצע  לא  השותפות 

טיוטה פומבית של תשקיף הנפקה שלה,    תרכוש מניות של חברת המטרה או לא תפרסם 

חודש מהמועד בו השותפות    39תממש השותפות את כל אחזקותיה בחברת המטרה בתוך  

להיגרם   העלול  הנזק  את  הניתן  ככל  שימזער  באופן  המטרה,  חברת  של  מניות  תרכוש 

מיידים   דיווחים  ראו  נוספים,  לפרטים  )ככל שקיים(.  כאשר  כתוצאה ממימוש  לשותפות 

כפי שפורסמו בימים  של השו  -2022-01)מס' אסמכתאות:    8.8.2022  -ו   28.7.2022תפות, 

 , בהתאמה(, הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.  2022-01-100105  -ו   096262

 אירועים אחרי המאזן  . ב 

אוקטובר   (1) על    .Open Web Technologies Ltd,  2022בחודש  הודיעה  ווב"(  "אופן  )להלן: 

של  גיוס  סבב  של    170  השלמת  חברה  שווי  לפי  דולר,  אשר    1.5מיליון  דולר,  מיליארד 

כ  של  עליה  בסבב    50%  -משקף  לחברה  שנקבע  השווי  לעומת  ווב  לאופן  חברה  בשווי 

אוקטובר   מחודש  ווב  אופן  של  הקודם  רכשה  2021הגיוס  השותפות  במסגרתו  אשר   ,

תפות, כפי שפורסמו  מניות של אופן ווב. לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידיים של השו 

,  2022-01-130864  -ו   2021-01-156285)מס' אסמכתאות:    30.10.22  -ו   17.10.2021בימים  

על אף שהדיווח על הגיוס יצא לאחר תום  בהתאמה(, הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.  

הרבעון, הרי שהמו"מ והשווי שניתן לחברה במסגרת הגיוס נקבע עוד קודם לכן, ולפיכך  

 עדכנה את שווי החברה בדוח של הרבעון השלישי.    השותפות 
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 פורטפוליו  חברות ה  . ג 

 .  חברות פורטפוליו   14מניות של  מחזיקה ב השותפות  ,  30.9.2022  -נכון ל 

 . דולר   מיליון   _ 24  -כ   ינו ה   30.9.2022  -הכספי ל חברות הפורטפוליו לפי הדו"ח    14שווי  

   : יהן נמכרו( קות )כולל שלוש החברות שאחז   להלן פירוט החברות 
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 ( ל  NAVפות  נכון  על   30.9.22(  )כ   29.2  -כ   עמד  דולר  שער   103  מיליון  לפי  ש"ח  מיליון 

   (. 30.9.22חליפין ב  

שווי השקעה   תחום פעילות  חברה  

30.9.22 

 )אלפי דולרים( 

 הערה 

1  Ad-Tech -   השותפות מימשה את    30.9.2022נכון ליום

 מלוא אחזקותיה בחברה  

2  Fin-Tech -   השותפות מימשה את    30.9.2022נכון ליום

 מלוא אחזקותיה בחברה  

3  

 

Ad-Tech -   השותפות מימשה את    30.9.2022נכון ליום

 מלוא אחזקותיה בחברה  

4  Automatic AI  

Transcription 

2,819  

5  Mobility 2,683   בשלב  לאור מצב השווקים, החברה הקפיאה

 . 2022  -את תהליך ההנפקה שתכננה ל זה  

6  

 

Fin-Tech 1,181  

7  Picture 

Recognition  

1,897  

8  User Content 

management 

1,681  

9  Retail and 

Supermarkets 

נפקה  החברה תכננה ה   , הערכת השותפות ל  1,800

ולאור מצב השווקים    2022  מהלך שנת ב 

 הקפיאה את התהליך.  

10 . Business 

Intelligence 

1,271  

11  Fin-Tech 

 

1,364  

12 . 

 

Cyber 2,160   מוזגה לתוך חברה בשםhuman    ומהדו"ח

 הבא תופיע תחת השם החדש. 

13  Digital 

Investigations 

1,000  

14  

 

Digital 

Marketing 

 Kenshooלשעבר   1,845

15  Software 

Composition 

Analysis 

 Whitesourceלשעבר   1,420

16  

 

Property-Tech   1,000  

17  

 

Cyber 

Insurance 

2,000  
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   וספות השקעות נ מצב השווקים וביצוע   . ד 

אינפלציה  כידוע,   של  בתקופה  נמצא  משולב גבוהה  העולם  ריבית,  גוברים  ב   ת ועלית  סיכויים 

גדול   הגלובליים הפיננסים  השווקים  מיתון.  ל ה  לכניס  תיקון  השנה   , חוו  מתחילת    , ברובו 

לדעת   אין  יסתיים.  וכרגע  ניכר מתי  באופן  ירד  הסחירות  הטכנולוגיה  חברות  באופן  שווי   .

ה טבעי,   הפרטי  -היי סקטור  את  טק  מטה  הוא  אף  לסקטור  והתחזיות    השווים תיקן  בפיגור 

רבות,    . הציבורי  טכנולוגיה  ה  חברות  שבשלב  אלו  מתרכזות  growthבעיקר  בהתייעלות  כעת  , 

ל   להגיע  להוכיח   ורווחיות   break even  במטרה  מנת    במטרה  על  וגם  רווחית  עסקית  היתכנות 

המזומנים   שריפת  קצב  את  מנת להקטין  לגיוס  לא    על  בתקופה  להדחק  אנו  כספים  זו. 

ש  גדולה  ,  איכותיות טכנולוגיה  חברות  מתרשמים  כמות  של מזומנים בקופה  יחסית  מחזיקות 

תקופה   עוד  לצלוח  בשווקים  של  משמעותית  כדי  לגייס תיקון  שיצטרכו  בנוסף,  .  כספים   לפני 

מה אחת היא חברת  לחברות שממשיכות לגייס בשווי עולה על אף התקופה. דוג אף  אנו עדים  

 מגיוסה הקודם.    50%שגייסה בשווי גבוה בכ    Openwebהפורטפוליו  

לאור מצב השוק הציבורי והפרטי, השותפות מתחילת השנה בוחנת ביתר זהירות כל השקעה  

כתוצאה   ביותר.  האטרקטיביות  בהזדמנויות  רק  כה    –ומשקיעה  עד  ביצעה    2השותפות 

 .  2022השקעות בלבד ב  

בח  של  השותפות  ההוגן  השווי  על  השווקים  מצב  השפעת  ואת  שלה  ההשקעות  תיק  את  נה 

ההוגן  לשווי  התאמות  וביצעה  עם  .  החברות  את  משיחות  המכירים  המטרה  גורמים  חברות 

לפיה החברות בצמיחה, גם אם בקצב איטי ביחס לתכנון בתחילת השנה,   כללית  עולה תמונה  

ש  כללי  וכן  החברות באופן  מזומן    בידי  דורש  ש יתרות  לעין,  אינו  הנראה  בטווח  כספים  גיוס 

 בתנאי שוק נחותים. 

יודגש, כי המידע המובא לעיל אינו מבוסס על מידע או דוחות רשמיים שהתקבלו באופן ישיר  

ידן, ולפיכך הינו למיטב ידיעת והערכת השותפות ואין  -מחברות הפורטפוליו וגם לא אושר על 

 או מדויק.  / כל ודאות כי מידע זה הינו מלא, שלם ו 

איכותיות  שתקופה זו מציפה גם הזדמנויות השקעה אטרקטיביות מאד בחברות    ן חשוב לציי 

מתוקנים  ל .  בשוויים  המזומנים  בהתאם  השותפות   להשקעות,    יה הפנו יתרת  לבצע    בכוונת 

מניות   של  חוזרת  רכישה  ביצוע  ובנוסף  יצופו,  אלו  שהזדמנויות  ככל  נוספות,  השקעות 

 השותפות.  

 כישה חוזרת ביצוע ר 

בין  לאור   בבורסה  הפער  השותפות  הכספיים,  שווי  בדוחות  כמתבטא  השותפות  בכוונת  להון 

השותפות  של  השתתפות  יחידות  לרכישת  לפעול  של   ,(BUY-BACK) השותפות  בסכום  וזאת   ,

תבוצע    2  עד  שתבוצע,  ככל  העצמית,  הרכישה  העצמית"(.  "הרכישה  )להלן:  דולר  מיליון 

כל האישורים הנדרשים  מיתרותיה הכספיות ש  וזאת בכפוף לקבלת  ל השותפות ו/או מהונה, 

וודאות   למועד הדוח אין  להפחתת הון, ככל שיידרש.  בית משפט  דין, לרבות אישור  כל  עפ"י 

בית המשפט להפחתת הון, ככל הנדרש. השותפות תעדכן בדבר אופן ביצוע   כי יתקבל אישור 

 .הרכישה העצמית, כנדרש עפ"י דין 

ה  יכולתה  ביצוע  בדבר  הכללי  השותף  דירקטוריון  להערכת  היתר,  בין  כפוף,  העצמית  רכישה 

ובשים  והצפויות  הקיימות  בהתחייבויותיה  לעת,  מעת  לעמוד,  השותפות  לתזרים  -של  לב 

מעת   ומצבה,  תוכניותיה  שלה,  המזומנים  יתרות  פעילותה,  השותפות,  של  הצפוי  המזומנים 

את   לבצע  מתחייבת  אינה  השותפות  לעיל.  לעת.  האמור  בסכום  ו/או  העצמית  הרכישה 

לבצעה   יהיה רשאי להחליט שלא לבצע את הרכישה העצמית, או  דירקטוריון השותף הכללי 
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 .באופן חלקי 

פני   צופה  "מידע  בגדר  הינו  העצמית  הרכישה  את  לבצע  השותפות  כוונת  בדבר  לעיל  האמור 

התשכ"ח  ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעותו  כוונותיה  1968-עתיד"  בין  .  מבוססות,  השותפות  של 

שינויים   בהם  לחול  ועשויים  זה  דוח  במועד  השותפות  בידי  המצויים  הנתונים  על  היתר, 

השותפות   של  ביכולתה  שלה,  ההשתתפות  יחידות  ובשער  השוק  במצב  בהתחשב  מהותיים 

ובשים  והצפויות  הקיימות  בהתחייבויותיה  לעת,  מעת  הצפוי  -לעמוד,  המזומנים  לתזרים  לב 

 פות, פעילותה, יתרות המזומנים שלה, תוכניותיה ומצבה, מעת לעת. של השות 

עתיד  פני  צופה  מידע  להמשך    -  אזהרת  בקשר   , לעיל  כאמור  השותפות  והערכות  המידע 

בתהליכי   הפורטפוליו  מחברות  ניכר  חלק  המצאות  ו/או  ועדכון  הפורטפוליו,  חברות  צמיחת 

של  העסקיות  והתוכניות  העדיפויות  סדרי  של  הפחות  עדכון  לכל  להגיע  פועלות  הן  וכי  הן, 

כהגדרתו   עתיד",  פני  צופה  "מידע  הן  שלהן,  המזומנים  שריפת  וקצב  העלויות  להפחתת 

התשכ"ח  ערך,  ניירות  על  1968-בחוק  היתר,  בין  והמבוסס,  גבוהה,  ודאות  באי  הכרוך   ,

על  מבוססות  אינן  הללו  שההערכות  על -העובדה  אושר  ו/או  שהגיע  מידע  חברו -ידי  ת  ידי 

ו/או   להתממש  שלא  עשויות  כאמור  השותפות  והערכות  המידע  ולפיכך,  הפורטפוליו, 

לכך   שתהיינה  באופן  לרבות  נצפה,  או  שהוערך  מכפי  מהותית  השונה  באופן  להתממש 

ידוע   ו/או מידע שאינו  גורמים  ותוצאותיה, בין היתר, בשל  השפעות מהותיות על השותפות 

 בשליטתה   לשותפות נכון למועד הדוח, וכן אינו 

 
 מצב כספי  .3

וליום    30.9.2022יום  על המצב הכספי ל   שותפות להלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים של ה  

      (: דולר באלפי  )   30.9.2021

 

 

 

 ליום  

2.2029.03 

 ליום  

1.2029.03 

 

 הסבר לשינוי 

ושווה   מזומן 

 מזומן 

הינה זמן קצר לאחר הנפקת    30.9.21היתרה נכון ליום   2,527 6,100
  24.6(, בה גוייס סכום של  2/21השותפות )שחלה בחודש  

מיליון דולר    5-מיליון דולר )כאשר מזומנים בסך של כ 
חברות מטרה,    14(, ולאחר השקעה ב 2020-התקבלו מראש ב 

וכן תשלומים עבור הוצאות הנפקה, והתפעול השוטף של  
 שותפות. ה 

הינה לאחר גיוס כספים נוסף שבוצע    30.9.22היתרה ליום  
מיליון דולר, ולאחר    9.3-, בו גוייס סכום של כ 2021בסוף  

קבלת תמורה בגין מכירת ההשקעות בחברות איירונסורס,  
מ' דולר.    4.5-פיוניר ואאוטבריין, אשר הסתכמה לסך של כ 

וספות  חברות מטרה נ   2-סכומים אלו קוזזו ע"י השקעה ב 
מ' דולר    3.5-מ' דולר, חלוקת דיבידנד בסך של כ   3בסך של  

 וכן תפעול שוטף של השותפות. 
 

חייבים  

 ויתרות חובה 

 . היתרה הינה בגין הוצאות ביטוח מראש  40 36

נכסים    סך 

 שוטפים 

6,136 2,567  

קבוע,   רכוש 

 נטו 

1 1  

זכות   נכס 

 שימוש 

חכ   8/21בחודש   53 36 הסכם  על  חתמה  רכב  השותפות  של  ירה 

נכס   הוכרו  לכך  בהתאם  החברה.  מנכ"ל  עבור  בליסינג 

מהוצאות   נובע  בתקופה  השינוי  החכירה.  בגין  והתחייבות 
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 ליום  

2.2029.03 

 ליום  

1.2029.03 

 

 הסבר לשינוי 

 . פחת ומימון 

השקעה  

בחברות  

 מטרה 

נובע  26,010 24,121 מ    הגידול  נוספות  מטרה  בחברות  ועד    21/9מהשקעה 

כ   22/9 ע"י הפסד ממימוש   4.9-בסך של  דולר, אשר מקוזז    מ' 

הפורטפוליו   3 לשותפות  בסך    מחברות  כ החזר  מ'    6.5-של 

בספרים   הקיימות  ההשקעות  ירידת  בגין  משערוך  וכן  דולר 

 . דולר מ'    0.3-בסכום של כ 

  28,631 30,294 סך הנכסים 

 הגידול נובע מפעילותה השוטפת של השותפות  30 35 ספקים 

צדדים  

 קשורים 

בהפר  1,060 617 מקיטון  בעיקר  נובע  וזאת  הקיטון  יוזמה  דמי  בגין  שה 

 . מחברות המטרה   3עקב הפסדים ממימוש בפועל של  

 - מיסים נדחים 

 

ליום   679 מיסים    30/9/21נכון  בהתחייבות  הכירה  השותפות 

המטרה.   בחברות  ההשקעות  משערוך  הרווחים  בגין  נדחים 

המטרה  2022בתחילת   חברות  של  בשווי  הירידה  עקב   ,

היוזמה  לדמי  בהפרשה  יתרת  והקיטון  את  לאפס  הוחלט   ,

לכך,    מעבר  מס  נכס  ליצור  ולא  נדחים  למיסים  ההתחייבות 

ליום   שנכון  שהיא  30/9/22כיוון  להגיד  יכולת  לשותפות  אין   ,

ציפייה   אין  וכי  לעין  הנראה  בעתיד  רווחים  בוודאות  צופה 

נכסי   את  שתנצל  במידה  חייבת  להכנסה  תגיע  שהשותפות 

 המס כאמור. 

זכאים  

 ויתרות זכות 

אלפי דולר    240עיקר הגידול נובע מגידול בהפרשה למ"ה בסך   142 392

 הפורטפוליו מחברות    3-בעקבות מימוש בפועל של השקעה ב 

התחייבות  

 בגין חכירה 

רכב    8/21בחודש   53 33 של  חכירה  הסכם  על  חתמה  השותפות 

נכס   הוכרו  לכך  בהתאם  החברה.  מנכ"ל  עבור  בליסינג 

הש  החכירה.  בגין  מהוצאות  והתחייבות  נובע  בתקופה  ינוי 

 פחת ומימון 

בחודש   26,667 29,217 הון השותפות  שהתרחשה  לציבור  נוספת  מהנפקה  נובע  הגידול 

 . ( דות השתתפות וכן אופציות )סחירות , בה הונפקו יחי 10/21

בסוף   כן,  יחידות    2021כמו  בחזרה  רכשה  השותפות 

במהלך  בגינן.  הון  בקרן  והכירה  מהציבור  שלה    השתתפות 

Q2/22    יחידות להון  מוינו  והן  בוטלו  באוצר  היחידות 

לפרמיה.  מוינה  ההון  קרן  מקוזז    ההשתתפות,   זה  גידול 

ידי     שבוצעה  דולר  מ'    3.4דיבידנד בסך של    חלוקת   חלקית על 

 . Q3-ו   Q2 פעימות במהלך   2  –ב  

סך  

התחייבויות  

 והון 

30,294 28,631  

 

 
 שותפות תוצאות פעילות ה    .4

  30ביום    ה שהסתיימ   ים חודש   9של    ה תקופ ל   שותפות פירוט תוצאות הפעילות של ה   להלן תמצית 

    : ( דולר )באלפי    2022ספטמבר  ב 
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  תשעת ל  

החודשים  

שהסתיימו  

  30ביום  

  ספטמבר ב 

2202   

תשעת  ל 

החודשים  

שהסתיימו  

  30ביום  

  ספטמבר  ב 

0212 

 

 הסבר לשינוי 

  )הפסד(   הכנסות 

השקעות   משערוך 

 בשווי הוגן 

של    9במהלך   5,045 ( 1,120)  הראשונים    2021החודשים 

כ  של  בסך  משערוך  הכנסות  מ'    5-נרשמו 

ההשקעות   שערוך  עקב  בעיקר  וזאת  דולר, 

שהינן   ואאוטבריין,  פיוניר  באיירונסורס, 

בשנת   עלה.  שוויין  אשר  ציבוריות  חברות 

בסך    2022 ערך  ירידות  נרשמו  זאת,  לעומת 

כ  חברות    1-של  כל  של  שערוך  עקב  דולר  מ' 

בחברות   ההשקעות  מימוש  לאחר  המטרה, 

הערכה   לשיטות  בהתאם  וזאת  הציבוריות, 

 . לשערוך חברות פרטיות   מקובלות 

)הפסד(  הכנסות  

השקעות   ממימוש 

 בחברות מטרה 

בפועל    נובע   ההפסד  - ( 1,006)  חברות  ממימוש  של 

במהלך    ואאוטבריין   פיוניר ,  איירונסורס 

אלפי    1,006בסך של    22הראשון של    החציון 

 .  31.12.21  -דולר ביחס למחיר המניה ב 

 

)הכנסות(   הוצאות 

לשותף   יוזמה  דמי 

 הכללי 

מיריד  1,180 ( 94)  נובע  שנרשמ ו הקיטון  הערך  ו  ת 

הראשונים   9במהלך     2022של    החודשים 

הפסד   מרישום  וכן  המטרה,  חברות  בגין 

ל  של    2021  -ביחס  בפועל  מימוש    2עקב 

 . מחברות המטרה 

הנהלה   הוצאות 

 וכלליות 

לא מהותי, ההוצאו  677 750 הינן    ת הפרש  זה  בסעיף 

 . ין התפעול השוטף של השותפות ג ב 

לשותף   ניהול  דמי 

 הכללי 

בהסכם   174 258 נקבעו  לרבעון  הניהול  דמי 

כ  של    0.2השותפות  הנכסים  סך  מתוך  אחוז 

השותפות,   פעילות  גדילת  עם  השותפות. 

ובעיקר הגדלת ההשקעות בחברות המטרה,  

ה  דמי  גם  לשותף  גדלו  המשולמים  ניהול 

 הכללי. 

  3,014 ( 3,040)  רווח )הפסד( תפעולי 

ההוצאה  162 453 מימון, נטו הכנסות   ההכנסה   עיקר  הינו    /  זה  בסעיף 

שער.   מכך  בעיקר  נובע    הגידול הפרשי 

שער    2022  שבשנת  מהפרשי  הכנסות  הוכרו 

כ  של  שערוך    230-בסך  עקב  דולר,  אלפי 

צד  מול  השותפות  של  החו"ז  קשור    יתרת 

 . )ביג טק נאמנויות( 

לפני   )הפסד(  רווח 

 מס 

 (2,587 ) 3,176  

)הכנסות(   הוצאות 

 מיסים על ההכנסה 

הראשונים   9במהלך   735 ( 229)    2021של    החודשים 

בסך   נדחים  מיסים  הוצאות    678נרשמו 

דולר  ההשקעות    אלפי  של  הערך  עליית  בגין 
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וכן,   בגינה  יוזמה  לדמי  ההפרשה  ורישום 

שוטפים  דולר   56בסך    מיסים  עקב    אלפי 

מההשקעות   חלק  של  בפועל  מימוש 

בפיוניר.   לעומת  ,  2022  בשנת  באיירונסורס 

שוטפים   הוצאות נרשמו    , זאת  בסך    מיסים 

דולר   508 ממימוש  עקב    אלפי  רווח 

אשר   ופיוניר,  באיירונסורס  ההשקעות 

שוטפים   מיסים  הכנסות  ע"י  חלקית  קוזזו 

דולר   217בסך   עקב     אלפי  סד  הפ שנרשמו 

ההשקעה   של  בפועל    אאוטבריין. ב ממימוש 

בסך   נדחים  מיסים  הכנסות  נרשמו  בנוסף, 

דולר   520 יתרת    אלפי  איפוס  עקב 

כפי   נדחים,  מיסים  בגין  ההתחייבות 

 . שהוסבר לעיל 

  2,441 ( 2,358)  רווח )הפסד( לתקופה 

 

עסקיה    רשמה השותפות הוצאות הנהלה וכלליות הקשורות לניהול   ות הכספיים בתקופת הדוח 

   : בפירוט הבא דולר  אלפי    750בהיקף של  

 
 230 שכר ונלוות 

 255 שירותים מקצועיים 

 84 שכר דירקטורים 

 42 שיווק ופרסום 

 139 הוצאות אחרות 

 

 .דולר אלפי    467בסך    שערוך יתרות שיקליות   הכנסות בנוסף,  

 

 נזילות   .5

  6.1של השותפות על סך של  קצר  קדונות לזמן  י ופ עומדת יתרת המזומן    2022ספטמבר  ב   30ליום  

השותפות  ה .  דולר   מ'  של  בעיקר ו מיועד יתרות  ב   ן ת  השקעות  נוספות  כשתי  לביצוע  מטרה  חברות 

   החודשים הבאים.   36  -כ למימון פעילותה השוטפת ל ו 

לדמי   של  ה בנוגע  הרביעי  מהרבעון  החל  הכללי  השותף  בכוונת  הוצאה    2022ניהול,  לרשום 

ניהול אך בספרים   הניהול    בגין דמי  דמי  זה  לא למשוך את  להחלטה אחרת של השותף  עד  בשלב 

 הכללי.  

   : )דולר )באלפי    להלן תמצית דוח על תזרימי המזומן 
 

 

תשעת  ל  

החודשים  

שהסתיימו  

  30ביום  

  ספטמבר ב 

2202 

תשעת  ל 

החודשים  

שהסתיימו  

  30ביום  

  ספטמבר ב 

0212 

 הסבר לשינוי 

מפעילות   שנבעו  נטו  מזומנים 

 ת( שוטפת )ששימשו לפעילו 

מהתאמות   ( 1,143)  ( 1,370)  נובעת  ברבעון  התנועה  עיקר 

ושערוך   ממימוש  ההפסד  בגין  בעיקר  לרווח, 
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וכן    איפוס יתרת   ההשקעות בחברות המטרה, 

הנדחי  עקב  ם המיסים  תנועה  ישנה  בנוסף   .

 בסעיפי רכוש והתחייבות. ים  שינוי 

מזומנים   שנבעו  תזרימי 

לפעילות(   מפעילות    )ששימשו 

 שקעה ה 

מימוש   ( 20,965)  1,631 בגין  התמורה  מקבלת  נובע  הגידול 

באיירונסורס    ואאוטבריין   פיוניר ,  ההשקעות 

של   מקוזז    4,630בסך  זה  סכום  דולר.  אלפי 

של   בחבר   3ע"י השקעה  דולר  בילדוטס ו מ'    ת 

 . AT-BAY-ו 

מפעילות   מזומנים  תזרימי 

 מימון 
הינה   19,313 ( 3,580)  ברבעון  חלוק בעיקר  התנועה  ת  בגין 

התשלומים    דנד. י דיב  בגין  קטנה  יתרה  ישנה 

 בגין חכירה. 

יתרות   בגין  שער  הפרשי 

 מזומנים ושווי מזומנים 

89 258  

ושווי   במזומנים(  )ירידה  עלייה 

 מזומנים 

 (3,230 )  (2,537 )  

מזומנים   ושווי  מזומנים  יתרת 

 לתחילת התקופה 

9,330 5,064  

מזומנים   ושווי  מזומנים  יתרת 

 לסוף התקופה 

6,100 2,527  

 

 מקורות מימון   .6

פעילותה   את  השותפות  מימנה  הקמתה,  לבעלי    פרטית ה   ה מהקצא   , לציבור   ה נפק ה מ ממועד 

וממכירת אחזקותיה של    השקעות ופיתוח בע"מ   מהקצאה פרטית ליוניון   , השליטה בשותף הכללי 

 לעיל.    2השותפות בשלוש חברות מטרה, כמתואר בסעיף  

 היבטי ממשל תאגידי  .7

 תרומות מדיניות בנושא   . א 

קבעה    שותפות ה  ב י מד לא  למתן  ניות  וב קשר  הדוח  מהלך  תרומות  לא    שותפות ה תקופת 

 ביצעה תרומות. 

 חשבונאית ופיננסית  מומחיות  דירקטורים בעלי   . ב 

חשבונאית   מומחיות  בעלי  דירקטורים  של  הראוי  המזערי  המספר  כי  קבע  הכללי  השותף 

וזאת בהתחשב בחובותיו ותפקידיו של הדירקטוריון    , 1נו  שיכהנו בדירקטוריון הי   ופיננסית 

הסוגיות   ואופי  ולאישורם  הכספיים  הדוחות  לעריכת  אחריותו  זה  ובכלל  הדין,  פי  על 

הפעילות.   בתחום  הכרוכות  מכהנים  החשבונאיות  הדוח,  למועד  בעלי    5נכון  דירקטורים 

הכללי   השותף  בדירקטוריון  ופיננסית  חשבונאית  א   –מומחיות  יו"ר  מר  צ'רניאק,  ריק 

הכללי,   השותף  סולטן,  דירקטוריון  צחי  ביליבאו מר  שרון  גיא  -הגב'  מר  )דח"צית(,  דמתי 

 צורי )דח"צ( ומר יהל שחר )דב"ת(. 
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 בלתי תלויים דירקטורים   . ג 

 . יהל שחר מר  ,  ד הכללי דירקטור בלתי תלוי אח בדירקטוריון השותף    ן למועד דוח זה מכה 

 

 

 
 ן ו י רקטור די יו"ר    -אריק צ'רניאק  

 
דירקטור    –יוחאי זייד רונן  

   מנכ"ל ו 

 

 

 2022,  נובמבר ב   23
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 מבוקרים   בלתי 
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 תוכן העניינים
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 3 רואה החשבון המבקר  סקירה של דוח
  

 4 על המצב הכספי  ותדוח
  

 5   אחר רווח כוללרווח או הפסד ועל  ותדוח

  
 6-8 על השינויים בזכויות השותפים  ותדוח

  
 9-10 דוחות על תזרימי המזומנים  

  
 11-17 ביניים באורים לדוחות הכספיים
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 
 

 שותפות מוגבלת מו"פ 50ביג טק של  לשותפים
 

 
 

 מבוא
 

של    המידע את    סקרנו המצורף  טק  הכספי  )להלן    מו״פ  50ביג  מוגבלת   הדוח   את  הכולל(,  השותפות  -שותפות 
 ,הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר ואת  2022, בספטמבר 30 וםלי הכספי המצב על התמציתי
. אותו תאריך ב  ושהסתיימ  חודשיםושלושה    תשעה של    ותלתקופ ותזרימי המזומנים  בזכויות השותפים    השינויים

בהתאם לתקן חשבונאות   אלה  ת בינייםוהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

לפי    אלהת ביניים  ודיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ   IAS - "34בינלאומי  
. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע  1970-פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 .בהתבסס על סקירתנו  אלהת ביניים וכספי לתקופ
 

 הסקירה   היקף
 

כספי "סקירה של מידע    -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  
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 נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 

ערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנ
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
 

ידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמ

 . IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

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

 . 1970-ומיידיים(, התש"ל
 
 
 
 
 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל

 רואי חשבון   2022 ,נובמברב 23

 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

   א'  144מנחם בגין ' רח

   6492102אביב -תל

 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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   על המצב הכספי   ות דוח 

 
 
 

 בספטמבר  30 ליום  
 

 בדצמבר  31 ליום  
   2022  2021    2021 
 מבוקר בלתי   

 

 מבוקר  
 דולר  אלפי   

          שוטפים נכסים
 9,330    2,527  6,100   מזומנים  ושווי  מזומנים

 33    40  36   חובה  ויתרות חייבים

   6,136  2,567    9,363 
          שוטפים  לא נכסים
 1    1  1   נטו, קבוע רכוש

 48    53  36   נכס זכות שימוש 
 27,879    26,010  24,121   מטרה בחברות השקעה

   24,158  26,064    27,928 
          
   30,294  28,631    37,291 

          שוטפות התחייבויות
 13    30  35   ספקים

 1,352    1,060  617   התחייבות בגין צדדים קשורים
 20    19  20   חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה

 170    142  392   זכות   ויתרות זכאים
   1,064  1,251    1,555 

          שוטפות  לא התחייבויות
 566    679  -   נדחים  מיסים

 30    34  13   חכירה  בגין התחייבות
   13  713    596 
          
   1,077  1,964    2,151 
          

          השותפות  הון 
 32,054    23,265  31,606   ופרמיה   השתתפות יחידות

 1,234    880  1,234   כתבי אופציה סחירים
 468    468  468   כתבי אופציה לא סחירים
 ( 651)    ( 201)  -   יחידות השתתפות באוצר 

 203    36  -   השתתפות באוצרקרן הון בגין יחידות  
 1,832    2,219  ( 4,091)   יתרת רווח )הפסד(

   29,217  26,667    35,140 
          
   30,294  28,631    37,291 

 
 .ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים םהבאורי

 
 

 2022בנובמבר,  23

 

תאריך אישור הדוחות  
 הכספיים

 אריק צ׳רניאק 
בשותף  יו"ר הדירקטוריון 

 הכללי
 

 יוחאי זייד רונן  
ודירקטור  כללי מנהל

 הכללי בשותף

 ירון חרמש   
 כספים"ל סמנכ 
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 דוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר 

 
 

 

 

החודשים שהסתיימו     9 -ל
 , בספטמבר 30ביום 

 

החודשים שהסתיימו     3 -ל
  , בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
 , בדצמבר

   2022  2021  2022  2021  2021 
 בלתי מבוקר   

 
 בלתי מבוקר 

 
 מבוקר 

 אלפי דולר    
 

)הפסד( משערוך השקעות   הכנסות
 ( 1,120) שהועמדו לפי שווי הוגן 

 
5,045 

  
(84 ) 

  
128  4,291 

)הפסד( ממימוש השקעות   הכנסות
 ( 1,006) בחברות המטרה 

 
- 

  
- 

  
-  747 

          
 5,038  128  ( 84)  5,045  ( 2,126) (יםסך הכל הכנסות )הפסד

          
 1,179  29  ( 20)  1,180  ( 94) הכללי  לשותף יוזמה דמי

 936  303  256  677  750 הוצאות הנהלה וכלליות
 256  67  71  174  258 לשותף הכללידמי ניהול 

          
 2,667  ( 271)  ( 391)  3,014  ( 3,040) רווח )הפסד( תפעולי 

          
 15  -  -  13  13 מימון  הוצאות
 24  7  135  175  466 מימון הכנסות

          
 9  7  135  162  453 הכנסות  מימון, נטו

          

 2,676  ( 264)  ( 256)  3,176  ( 2,587) מס לפני)הפסד(  רווח
 

 ( 229) )הטבת מס( מסים על ההכנסה
 

735 
  

- 
  

(56 )  622 
 

 ( 2,358) לתקופה  כולל)הפסד(  רווח
 

2,441 
  

(256 ) 
  

(208 )  2,054 
          

          :ל מיוחס
 2,052  ( 208)  ( 256)  2,439  ( 2,356) שותפים המוגבלים 

 2  *(  -  *(  -  2  ( 2) שותף הכללי 
          
 (2,358 )  2,441  (256 )  (208 )  2,054 
          

רווח )הפסד( ליחידת השתתפות 
המיוחס לשותפים המוגבלים 

 )בדולרים(:

  

 

    

  
 ליחידת בסיסי)הפסד(  רווח

 השתתפות 
 
(0.17 ) 

 
0.32 

  
(0.02 ) 

  
0.02  0.23 

ליחידת  מדולל)הפסד(  רווח
 השתתפות 

 
(0.17 ) 

 
0.25 

  
(0.02 ) 

  
0.02  0.18 

 
 .אלפי דולר 1-*( סכום הנמוך מ

 
 .ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים םהבאורי
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   ים בזכויות השותפ על השינויים    ות דוח 

 
     השותפים המוגבלים 
  

 
יחידות 

 השתתפות 

  
כתבי 

אופציה  
 סחירים 

כתבי  
אופציה  

לא 
 סחירים 

  
יחידות 

השתתפות  
 באוצר

קרן הון בגין   
יחידות 

השתתפות  
 באוצר

  
 יתרת
  רווח

 )הפסד(

  
מיוחס 
לשותף 
 הכללי

  
סה"כ 
זכויות  

 השותפים 
 מבוקרבלתי  
 אלפי דולר  
                

 35,140  2  1,830  203  ( 651)  468  1,234  32,054 )מבוקר( 2022בינואר,  1יתרה ליום  
                

 -  -  -  ( 203)  651  -  -  ( 448) מחיקת יחידות השתתפות באוצר
 ( 3,565)  -  ( 3,565)  -  -  -  -  - שחולק דדיבידנ
 ( 2,358)  ( 2)  ( 2,356)  -  -  -  -  - כולל הפסד 

 29,217  -  ( 4,091)  -  -  468  1,234  31,606 )בלתי מבוקר(   2202,  בספטמבר  30יתרה ליום  
  

     השותפים המוגבלים 
  

 
 

יחידות 
 השתתפות 

  
 

כתבי 
אופציה  
 סחירים 

  
כתבי 

אופציה  
לא 

 סחירים 

  
 

יחידות 
השתתפות  

 באוצר

  
קרן הון בגין  

יחידות 
השתתפות  

 באוצר

  
 

 יתרת
  רווח

 )הפסד(

  
 

מיוחס 
לשותף 
 הכללי

  
 

סה"כ 
זכויות  

 השותפים 
 בלתי מבוקר 
 אלפי דולר  
                

 ( 222)  *(  -  ( 222)  -  -  -  -  - )מבוקר( 2021בינואר,  1יתרה ליום  
                

 23,265  -  -  -  -  -  -  23,265 הנפקת יחידות השתתפות, נטו
 1,348  -  -  -  -  468  880  - 1תמורה מהנפקה של אופציות, סדרה 

 ( 165)  -  -  36  ( 201)  -  -  - יחידות השתתפות באוצר 
 2,441  2  2,439  -  -  -  -  - כולל   רווח 

 26,667  2  2,217  36  ( 201)  468  880  23,265 )בלתי מבוקר(   2021,  בספטמבר  30יתרה ליום  
 

 .דולר אלפי 1-מ הנמוך  סכום*( 
 .ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים םהבאורי
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 בזכויות השותפים  על השינויים  דוחות  

 
     השותפים המוגבלים 
  

 
 

יחידות 
 השתתפות 

  
 

כתבי 
אופציה  
 סחירים 

  
כתבי 

אופציה  
לא 

 סחירים 

  
 

יחידות 
השתתפות  

 באוצר

  
בגין  קרן הון 

יחידות 
השתתפות  

 באוצר

  
 

 יתרת
  רווח

 )הפסד(

  
 

מיוחס 
לשותף 
 הכללי

  
 

סה"כ 
זכויות  

 השותפים 
 בלתי מבוקר 
 אלפי דולר  
                

 32,071  -  ( 1,237)  -  -  468  1,234  31,606 ) בלתי מבוקר( 2022, ביולי 1יתרה ליום  
                

 ( 2,598)  -  ( 2,598)  -  -  -  -  - שחולק דדיבידנ
 ( 256)  *(  -  ( 256)  -  -  -  -  - כולל  הפסד

 29,217  *(  -  ( 4,091)  -  -  468  1,234  31,606 )בלתי מבוקר(   2202,  בספטמבר  30יתרה ליום  
  

     השותפים המוגבלים 
  

 
 

יחידות 
 השתתפות 

  
 

כתבי 
אופציה  
 סחירים 

  
כתבי 

אופציה  
לא 

 סחירים 

  
 

יחידות 
השתתפות  

 באוצר

  
קרן הון בגין  

יחידות 
השתתפות  

 באוצר

  
 

 יתרת
  רווח

 )הפסד(

  
 

מיוחס 
לשותף 
 הכללי

  
 

סה"כ 
זכויות  

 השותפים 
 בלתי מבוקר 
 אלפי דולר  
                

 27,040  2  2,425      468  880  23,265 ) בלתי מבוקר( 2021, ביולי 1יתרה ליום  
                

 ( 165)      36  ( 201)       יחידות השתתפות באוצר 
 ( 208)  *(  -  ( 208)           כולל  הפסד

 26,667  2  2,217  36  ( 201)  468  880  23,265 )בלתי מבוקר(   2021,  בספטמבר  30יתרה ליום  
 

 
 .דולר אלפי 1-מ הנמוך  סכום*( 

 .ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים םהבאורי
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 בזכויות השותפים  על השינויים  דוחות  

 
 

     השותפים המוגבלים 
  

 
 

יחידות 
 השתתפות 

  
 

כתבי 
אופציה  
 סחירים 

  
 

כתבי 
אופציה לא  

 סחירים 

  
 

יחידות 
השתתפות  

 באוצר

  
קרן הון בגין  

יחידות 
השתתפות  

 באוצר

  
 

 יתרת
  רווח

 )הפסד(

  
 

מיוחס 
לשותף 
 הכללי

  
 

סה"כ 
זכויות  

 השותפים 
 מבוקר 
 אלפי דולר  
                

 ( 222)  *(  -  ( 222)  -  -  -  -  - )מבוקר( 2021, בינואר 1יתרה ליום  
                

 32,054  -  -  -  -  -  -  32,054 יחידות השתתפות, נטו תהנפק
 1,348  -  -  -  -  468  880  - 1תמורה מהנפקה של אופציות, סדרה  
 354  -  -  -  -  -  354   2תמורה מהנפקה של אופציות, סדרה  

 ( 448)  -  -  203  ( 651)  -  -  - השתתפות באוצר יחידות 
 2,054  2  2,052  -  -  -  -  - כוללרווח 

                
 35,140  2  1,830  203  ( 651)  468  1,234  32,054 )מבוקר(  2021, בדצמבר 13יתרה ליום  

 
 .אלפי דולר 1-*( סכום הנמוך מ

 
 .ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים םהבאורי
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 דוחות על תזרימי המזומנים 

 
 
 
 

החודשים    9 -ל
  30שהסתיימו  ביום  

  , בספטמבר

החודשים    3 -ל
  30שהסתיימו  ביום  

  , בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
 2021  2021  2022  2021  2022  בדצמבר, 

 מבוקר  מבוקר בלתי 
 דולר  אלפי 

          תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
          

 2,054  ( 208)  ( 256)  2,441  ( 2,358) )הפסד( לתקופה  רווח
          

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים   
 מפעילות שוטפת: 

          :הפסד  או רווח לסעיפי התאמות
          

 8  3  5  3  15 פחת והפחתות
 ( 5,038)  ( 128)  84  ( 5,045)  1,120 הוגן  בשווי  השקעות  ערךת( עליי) ירידת
 -  -  -  -  1,006 מטרה בחברות השקעה ממימוש הפסד
 566  ( 112)  -  679  ( 566) נדחים  מיסים

 ( 161)  ( 257)  6  ( 257)  ( 412) , נטו מימון)הכנסות(  הוצאות
          

          שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 
 ( 33)  10  7  ( 40)  ( 3) )גידול( בחייבים ויתרות חובה קיטון
 13  29  25  29  23 בספקים) גידול

 170  ( 424)  3  142  222 גידול )קיטון( בזכאים אחרים
 1,121  ( 261)  ( 65)  829  ( 404) גידול )קיטון( בצדדים קשורים

 77  -  -  77  - נדחות הנפקה  בהוצאות  קיטון
          
 1,001  (3,583 )  65  (1,140 )  (3,277 ) 
          

          מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור: 

 ( 6)  -  -  ( 5)  ( 13) ריבית ששולמה

 ריבית שהתקבלה 
 
-  3  

 
-  -  3 

          
 (13 )  (1 )  -  -  (3 ) 
          

  ( 1,143)  ( 1,370) שוטפת  לפעילות ששימשו נטו מזומנים
 
(191 )  

 
(1,348 )  (1,226 ) 

          
          תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

          
 ( 23,907)  ( 6,847)  -  ( 22,030)  ( 3,000) הוגן  בשווי מטרההשקעה בחברות 

 1,066  1,066  -  1,066  4,631 מטרה בחברות השקעות  מימוש
 ( 1)  -  -  ( 1)  - קבוע רכישת רכוש 

          
שימשו  ש) מפעילות שנבעומזומנים נטו 

  ( 20,965)  1,631 לפעילות( השקעה 
 
-  

 
(5,781 )  (22,842 ) 

          
          תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 ( 8)  ( 3)  ( 5)  ( 3)  ( 15) פרעון מרכיב קרן של התחייבות בגין חכירה 
הנפקת יחידות השתתפות  תמורה בגין 

 28,624  14  -  19,481  - ואופציות 
 ( 448)  ( 165)  -  ( 165)  - רכישת יחידות השתתפות באוצר

 -  -  ( 2,616)  -  ( 3,565) דיבידנד חלוקת
          

)ששימשו   מפעילות שנבעומזומנים נטו 
  19,313  ( 3,580) מימון לפעילות( 

 
(2,621 )  

 
(154 )  28,168 

          
 166  258  38  258  89 הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 4,266  ( 7,025)  ( 2,774)  ( 2,537)  ( 3,230) גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים 
 5,064  9,552  8,874  5,064  9,330 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה 

 9,330  2,527  6,100  2,527  6,100 מזומנים לסוף תקופה מזומנים ושווי 
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 דוחות על תזרימי המזומנים 

 
 

.ביניים הכספייםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הבאורים 

 
 
 
 

החודשים    9 -ל
  30שהסתיימו  ביום  

  , בספטמבר

החודשים    3 -ל
שהסתיימו  ביום  

  , בספטמבר 30

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
 2021  2021  2022  2021  2022  בדצמבר, 

 מבוקר  מבוקר בלתי 
 דולר  אלפי 

          
          ןבמזומ שאינה  מהותית פעילות
 -  -  -  -  448 באוצר השתתפות יחידות מחיקת
 5,132  -  -  5,132  - ואופציות  השתתפות יחידות הנפקת

הכרה לראשונה בנכס זכות שימוש והתחייבות  
  - בגין חכירה

 
55  

 
-  

 
-  55 



 מו״פ שותפות מוגבלת   50ביג טק                                                                                             
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים 

- 11  - 

 

 

 כללי  - : 1אור ב
 

  תשעה של    ולתקופות  2022,  בספטמבר  30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   . א
דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה   - באותו תאריך )להלן   ו שהסתיימחודשים   ושלושה

של   השנתיים  הכספיים  לדוחות  ולשנה שהסתיימה    2021בדצמבר,    31ליום    השותפותבהקשר 
 . הדוחות הכספיים השנתיים( -אורים אשר נלוו אליהם )להלן  יבאותו תאריך ולב

 
שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"(, נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת,    -מו"פ    50טק  -ביג .ב

מו"פ ניהול בע"מ, חברה אשר התאגדה בישראל   50טק  -בין ביג,  2020  ,בפברואר  20נחתם ביום  ש
ניהול    ,2020  ,בפברואר  18ביום   )להלן: "השותף  השותפותועיסוקה הבלעדי הינו  , כשותף כללי 

ב  הכללי"(, )המחזיק  ביג  0.01%  -מצד אחד  ובין  בע"מ,   50טק  -מהון השותפות(  נאמנויות  מו"פ 
להלן:  )מהון השותפות(    99.99%  -כשותף מוגבל )להלן: "השותף המוגבל"(, מצד שני )המחזיק ב

  , 2020  ,בפברואר  27. השותפות נרשמה אצל רשם השותפויות הישראלי ביום  ("הסכם השותפות"
)להלן: "פקודת השותפויות"(. בהתאם לסעיף   1975-ת ]נוסח חדש[, התשל"הלפי פקודת השותפויו

 )א( לפקודת השותפויות, הסכם השותפות מהווה את תקנון השותפות.61
 

מנחם   ניהולה השוטף של השותפות נעשה על ידי השותף הכללי. כתובת משרדה הרשום רחוב
   , תל אביב.144בגין 

 
 

 המדיניות החשבונאיתעיקרי   - : 2אור ב
 

 ביניים  הכספיים הדוחות  של העריכה מתכונת
 

,  ביניים  לתקופות  כספי  דיווח  34הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  
- וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

1970 . 
 

ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת   יושמה בעריכת הדוחות הכספיים  המדיניות החשבונאית אשר 
 הדוחות הכספיים השנתיים. 
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 השקעה בחברות מטרה - : 3באור 

   

 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים בנכסים השקעות
 

 : 2022, בספטמבר  30להלן טבלה המפרטת את השקעות השותפות ליום   
 

       

 שם החברה

 
 השקעה 
במניות 
  החברה

שווי  
  הוגן 

שיעור  
ההחזקה  
בדילול 

 מלא 

 
ידרג  מ

שווי  
 הוגן 

 

 תחום עיסוק החברה
     בלתי מבוקר  
     אלפי דולר   
           

FundBox  1,000  1,181   לעסקים    3רמה     1%מ  פחות ומימון  מיידית  סליקה  שירותי 
 קטנים

           Via 
Transporatatio

n Inc 

  3רמה   1% מ  פחות   2,683   2,000 
 נסיעות שיתופיות בהזמנה 

           Sisense  1,534   1,271   עסקי    3רמה   1% מ  פחות לניתוח  המאפשרת    BI  –תוכנה 
 למשתמשים ניתוח נתונים מורכבים

           Trax Ltd  2,000  1,800  חברת    3רמה   1% מ  פחותSaaS    ושירותי מידע  המספקת 
תמונה   ניתוח  על  המבוססים  אופטימיזציה 
וסיטונאים  ליצרנים, קמעונאים  המאפשרת 
 יכולות מעקב תנועת מוצרים ותכנון בהתאם

           Skai (Kenshoo)  2,000  1,845  המספקת   3רמה   1% מ  פחות מקוונת  שיווקית  פלטפורמה 
על   מעמיק  שיווקי  מידע  ללקוחותיה 

 המתרחש ברשת 
           Verbit Inc  2,000  2,819  תמלול שיחות אוטומטי באמצעות כלי בינה    3רמה   1% מ  פחות

 מלאכותית ואלגוריתמים 
           PerimeterX, 

Inc 
באינטרנט,   3רמה   1% מ  פחות   2,160  2,000  איומים  מפני  להגנה  טכנולוגיה 

באופן   ובניידים  ובאמצעות בענן  אוטומטי 
 למידת מחשב 

           Orcam  2,000  1,897  פיתוח מוצרי עזר מבוססי בינה מלאכותית.   3רמה   1% מ  פחות 
           Open Web  1,500  1,681  0.5%מ  פחות 

 
פיתוח פלטפורמה אינטרנטית וכלי עזר עבור    3רמה  

 . אתרי אינטרנט עם תנועת צופים גבוהה
           Blue Vine  1,500  1,364  1% מ  פחות 

 
לשירותים    3רמה   ופשוטה  מהירה  גישה  אספקת 

ובינויים,   קטנים  עסקים  עבור  פיננסיים 
 .באמצעות פלטפורמה מקוונת

           Voyager Labs  1,189  1,000  1% מ  פחות 
 

מייצרת פתרונות חקירה מתקדמים מבוססי    3רמה  
 . מלאכותיתבינה 

           Mend 
(Whitesource) 

 0.5%מ  פחות  1,420  1,500 
 

 קוד  מפתחי  עבור  טכנולוגי  פתרון  פיתוח  3רמה  
,  ניהול  יכולת  להם   מאפשר  אשר,  פתוח
 ואבטחה  דוחות  הפקת,  מעקב  רישוי,  תיעוד
 . אמת בזמן

           Buildots  1,000  1,000  פיתוח מערכת לניהול מעקב אחרי תהליכים   3רמה   1% מ  פחות
תמונות   ניתוח  ידי  על  בנייה  באתרי 

המותקנות על קסדות באתרי    360ממצלמות  
 הבנייה. 

           
At Bay, Inc  2,001  2,000  לסייע    3רמה   0.5% מ  פחות שנועדה  סייבר  לאבטחת  חברה 

 לעסקים להתמודד עם סיכון דיגיטלי.
           
  23,224  24,121         
           



 מו״פ שותפות מוגבלת   50ביג טק                                                                                             
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים 

- 13  - 

 

 
 )המשך(  מטרה בחברות השקעה - : 3באור 

 

 )המשך(  הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים בנכסים השקעות
 

 : 2021בדצמבר,  31להלן טבלה המפרטת את השקעות השותפות ליום   
 

       

 שם החברה

סך  
 השקעה 
במניות 
  החברה

שווי  
  הוגן 

שיעור  
ההחזקה  
בדילול 

 מלא 

 
מידרג  
שווי  
 הוגן 

 

 תחום עיסוק החברה
   רמה    
       מבוקר  
       אלפי דולר   
           

FundBox  1,000  1,312   שירותי סליקה מיידית ומימון לעסקים    3    1%פחות מ
 קטנים.

           Payoneer  581    846    שירותי תשלום וקבלת כספים מקוונים.   1  1%פחות מ 
           IronSource  1,284    3,968    הפצה, פרסום ומוניטיזציה למוצרים   1  1%פחות מ

 דיגיטליים.
           Via Transporatation Inc  2,000   2,573     שיתופיות בהזמנה.נסיעות   3  1%פחות מ  
           Sisense  1,534   1,534 

 
עסקי    3  1%פחות מ     לניתוח  המאפשרת   BI  – תוכנה 

 למשתמשים ניתוח נתונים מורכבים.
           Outbrain  1,500   824     אלגוריתמים המנתחים העדפות גולשים    1  1%פחות מ

נוספים באתרי תוכן וממליץ להם על תכנים 
 שעשויים לעניין אותם. 

           Trax Ltd  2,000  2,000    פחות
 0.2%מ

ושירותי    SaaSחברת    3  מידע  המספקת 
תמונה  ניתוח  על  המבוססים  אופטימיזציה 
וסיטונאים  קמעונאים  ליצרנים,  המאפשרת 
 יכולות מעקב תנועת מוצרים ותכנון בהתאם.

           Skai (Kenshoo)  2,000  2,000    המספקת   3  1%פחות מ מקוונת  שיווקית  פלטפורמה 
המתרחש ללקוחותיה מידע שיווקי מעמיק על  

 ברשת.
           Verbit Inc  2,000  3,133    תמלול שיחות אוטומטי באמצעות כלי בינה    3  1%פחות מ

 מלאכותית ואלגוריתמים. 
           PerimeterX, Inc  2,000  2,000     1%פחות מ 

 
טכנולוגיה להגנה מפני איומים באינטרנט, בענן   3 

אוטומטי ובאמצעות למידת ובניידים באופן 
 מחשב. 

           Orcam  2,000  2,000    1%פחות מ 
 

 פיתוח מוצרי עזר מבוססי בינה מלאכותית.   3 
 

           Open Web  1,500  1,500    פחות
 0.5%מ
 

פיתוח פלטפורמה אינטרנטית וכלי עזר עבור    3 
 אתרי אינטרנט עם תנועת צופים גבוהה. 

           Blue Vine  1,500  1,500    1%פחות מ 
 

לשירותים    3  ופשוטה  מהירה  גישה  אספקת 
ובינויים,   קטנים  עסקים  עבור  פיננסיים 

 באמצעות פלטפורמה מקוונת.

           Voyager Labs  1,189  1,189    1%פחות מ 
 

מייצרת פתרונות חקירה מתקדמים מבוססי   3 
 בינה מלאכותית. 

           Mend (Whitesource)  1,500  1,500    פחות
 0.5%מ
 

פיתוח פתרון טכנולוגי עבור מפתחי קוד   3 
פתוח, אשר מאפשר להם יכולת ניהול,  

תיעוד, רישוי מעקב, הפקת דוחות ואבטחה 
 בזמן אמת. 

                        
  23,588  27,879       
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 )המשך(  בחברות מטרההשקעה  - : 3באור 

 

 )המשך(  הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים בנכסים השקעות
 

 ayoneerPמימוש אחזקה בחברת  .1

סיום החסימה על יתרת אחזקות   עםלדוחות הכספיים השנתיים,    'יב  6  בבאור  לאמור  בהמשך
חברת   במניות  דצמבר,  Payoneerהשותפות  יתרת    2021בסוף  את  למכור  השותפות  פעלה 

הודיעה השותפות כי מימשה   2022בינואר,  23ביום  . Nasdaq-אחזקותיה בחברה באופן הדרגתי ב
אלפי דולר, כאשר סכום של   997של  מצטבר  תמורת סכום    Payoneerאת מלוא אחזקותיה בחברת  

מימוש יתרת האחזקות של השותפות    עבור   2022אלפי דולר מתוכם התקבל בחודש ינואר,    794
 בחברה. 

  313-בסך של כמצטבר רווח  תפותלשו, נוצר Payoneer - בסך אחזקות השותפות  בעקבות מימוש
אלפי דולר.    364משערוך ההשקעה בסך של    בהכנסותהכירה השותפות    2021אלפי דולר. בשנת  

הכירה השותפות בהפסד    2022,  בספטמבר  30יום  חודשים שהסתיימה ב   תשעה בתקופה של  על כן,  
 אלפי דולר.  51בסך    Payoneerממימוש ההשקעה בחברת 

 ronsourceIמימוש אחזקה בחברת  .2

הודיעה השותפות    2022במרס,    14ביום  ה' לדוחות הכספיים השנתיים,    6בהמשך לאמור בבאור  
 אלפי דולר. 3,281בתמורה לסך של  Ironsourceכי השלימה את מכירת מלוא אחזקותיה בחברת 

- בסך של כמצטבר  , נוצר לשותפות רווח  Ironsource -בבעקבות מימוש סך אחזקות השותפות  
אלפי    3,332הכירה השותפות בהכנסות משערוך ההשקעה בסך של    2021. בשנת  אלפי דולר  2,644
יום  חודשים שהסתיימה ב  תשעהבתקופה של  על כן,    , בהתאם למחיר המניה המצוטט בשוק.דולר

אלפי    688בסך    Ironsourceהכירה השותפות בהפסד ממימוש ההשקעה בחברת    2022,  בספטמבר  30
 דולר. 

 uildotsBבחברת  השקעה .3

הודיעה השותפות כי התקשרה בהסכם לרכישה מצד שלישי בלתי קשור של    2022במרס,    23ביום  
דולר.    1בתמורה לסך של    Buildots  מניות חברת    1%-המניות הנרכשות מהוות פחות ממיליון 

 ממניות החברה.

 utbrainOמימוש אחזקה בחברת  .4

, מכרה החברה את מלוא Outbrainעל אחזקת השותפות במניות חברת    עם סיום תקופת החסימה
 אלפי דולר.   555בתמורה לסך כולל של  2022אחזקותיה בחברה במהלך חודש מאי, 

  945, נוצר לשותפות הפסד מצטבר בסך של  Outbrain -ב בעקבות מימוש סך אחזקות השותפות  
אלפי דולר. על    646הכירה השותפות בהפסד משערוך ההשקעה בסך של    2021אלפי דולר. בשנת  

הכירה השותפות בהפסד   2022,  בספטמבר   30חודשים שהסתיימה ביום  תשעה  תקופה של  כן, ב
 אלפי דולר.  269בסך של  utbrainOממימוש ההשקעה בחברת 

 y, IncAt Baהשקעה בחברת  .5

 Atהודיעה השותפות כי התקשרה בהסכם לרכישת מניות בכורה בחברת    2022במאי,    18ביום  
Bay, Inc    ממניות החברה.    0.5%-מיליון דולר. המניות הנרכשות מהוות פחות מ  2בתמורה לסך של 
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 הון השותפות      - : 4 באור

 
 אירועים מהותיים שקרו בתקופת הדוח 

 
 באוצר  השתתפות יחידות . א

 
  2021במהלך החודשים ספטמבר עד נובמבר,  לדוחות הכספיים השנתיים,    8ור  בהמשך לאמור בבא

אלפי דולר. סך הכל נרכשו   448-ביצעה השותפות רכישה של יחידות השתתפות בסכום כולל של כ
 יחידות השתתפות. 232,283בחזרה 

דות ביטלה השותפות את יחידות ההשתתפות באוצר. בהתאם לכך, מספר יחי  2022במאי,    12ביום  
וקרן ההון בגין  יחידות    13,929,787עומד על    2022,  בספטמבר  30ההשתתפות של השותפות ליום  

 יחידות ההשתתפות באוצר שהוכרה בעת רכישת יחידות ההשתתפות כאמור, סווגה לפרמיה. 
 

 חלוקת דיבידנד  .ב
 

של    2022במאי,    12ביום   בסך  דיבידנד  חלוקת  על  השותפות  בשתי  אלפי    3,437הודיעה  דולר 
 :, כמפורט להלןפעימות

 
 פעימה ראשונה 

 
אלפי    967דיבידנד בסך של    סך הכלסנט ליחידת השתתפות,    6.95חלוקה של דיבידנד בגובה של  

 דולר. 
 

אלפי    947חילקה השותפות דיבידנד לבעלי יחידות ההשתתפות בסכום של    2022במאי,    31ביום  
  20סכום של אלפי דולר שולם באותו היום, ו 927כאשר סכום של דולר מתוך הפעימה הראשונה, 

 . 2022אלפי דולר שולם במהלך חודש ספטמבר, 
 

 פעימה שניה 
 

תפנה לבית המשפט בבקשה לאשר הסדר לשם   השותפות  -חלוקת דיבידנד בדרך של הפחתת הון
מיליון דולר, על דרך של חלוקת רווחים    2.5הפחתת הונה העצמי של השותפות בסך שלא יעלה על  

דירקטוריון   אישר  המשפט,  בית  לאישור  בכפוף  השותפות.  של  ההשתתפות  יחידות  לבעלי 
כל דיבידנד בסך של  סנט ליחידת השתתפות, סך ה  17.73-השותפות חלוקת דיבידנד בסך של כ

 אלפי דולר. 2,470
 

פנתה השותפות לבית המשפט בבקשה לאשר חלוקה על דרך של הפחתת   2022במאי,    19ביום  
)כמשמעותו  הרווח"  "מבחן  את  מקיימת  שלא  חלוקה  לבצע  ביקשה  השותפות  במסגרתה  הון, 

)א(  302בסעיף  לחוק החברות(, אולם מקיימת את "מבחן יכולת הפרעון" )כמשמעותו    303בסעיף  
לחוק החברות(, בדרך של תשלום דיבידנד לבעלי יחידות ההשתתפות של השותפות בסכום של 

 מיליון דולר. 2.5עד 
 

נתקבלה החלטת בית המשפט בבקשת השותפות לחלוקת דיבידנד בדרך של   2022ביולי,   20ביום  
כולת הפרעון ועל  הפחתת הונה העצמי. בהחלטה נקבע כי החלוקה המבוקשת מקיימת את מבחן י

מ' דולר, למועד   2.5-מיליון ש"ח )שהינם כ  8.625כן, נעתר בית המשפט לבקשה, ואישר חלוקה של  
 יום ממועד ההחלטה. 120הגשת הבקשה(, ובלבד שהחלוקה תבוצע תוך  

 
מיליון     2.5-על חלוקת דיבידנד בסך של כ  2022ביולי,    24בהתאם לכך, הודיעה השותפות ביום  

 דולר 
 

  8,296חילקה השותפות דיבידנד לבעלי יחידות ההשתתפות בסכום של    2022באוגוסט,    11ם  ביו
 אלפי דולר( בגין הפעימה השנייה.   2,598  -אלפי ש"ח )שהינם כ
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 מכשירים פיננסיים     - : 5 באור
 

 פיננסיים  נכסים . א

 
, בספטמבר 30

2022 
, בספטמבר 30 

2021  
בדצמבר,  31

2021 
 מבוקר  מבוקרבלתי  
 אלפי דולר  

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך  
 רווח או הפסד

   
  

 27,879  18,347  ,12124 3גם באור  ראה – השקעה בחברות מטרה
 

 שווי הוגן  .ב
 

תואמת או קרובה לשווי    זכאים ויתרות זכותו   חייבים ויתרות חובההיתרה בדוחות הכספיים של  
 ההוגן שלהם. 

 
 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  .ג

 
ההוגן שלהם מחולקים  לשווי  גילוי  שניתן  או  הוגן  בשווי  וההתחייבויות הנמדדים  הנכסים  כל 
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 

 השווי ההוגן בכללותה: למדידת 
 

 זהים.   תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו : 1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או    1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   :  2רמה  

 בעקיפין. 
הערכה ללא שימוש                   נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות   :  3רמה  

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
 

נקבע בהתאם להערכת שווי אותה ביצעה    3ברמה    מטרהבחברות    ותההשקע  של  ההוגן  השווי
  משערוך   הפסד  השותפות  רשמה  השווי   מהערכת  כתוצאה.  הכספיים  הדוחות  למועדהשותפות נכון  

 אלפי דולר. 1,120 -כ של  בסך הוגן  לשווי ההשקעה 
  חברות  עלאיסוף מידע    באמצעות  הוערך  2022בספטמבר,    30ליום    נכון  ותההוגן של ההשקע  השווי

  השינוי   שיעור  והשלכת,  ציבוריות  חברות  שהינן ,  המטרה  חברות  של  הפעילות  בתחומי  מתחרות
 . המטרה  חברות של השווי על חברות אותן  של בשווי

 
, אין בידי השותפות מידע בנוגע להרעה במצב העסקי של  הכספייםות  הדוח   למועד עריכתנכון  

לה מטרה  חברות  לגבי  המטרה.  חברות  ותמתחר  ותקיימ  ןחברות  שהינם  ציבוריות    ומקבילים 
החברות   במחירי  והשינוי  האחרון  ברבעון  תשואה  ממוצע  חושב  מוכרות,  בבורסות  הנסחרות 

חברות מקבילות השתמשה החברה    ונמצא  הנסחרות שימש לחישוב הערך ההוגן. בחברות בהן לא
בשינוי של מדד נאסד״ק כבסיס לחישוב הערך ההוגן. בחברות בהן היו סיבובי השקעה ופעולות  

 הון שימשו סיבובי ההשקעה כבסיס לחישוב השווי ההוגן. 
 

 רגישות  ניתוח
 

 . השווי הערכת במסגרת שנערך המודלניתוח רגישות   להלן
על    ההשפעהו  מתחרות  חברות  בשווי  השינוי  שיעור  שלהרגישות בוחן את השפעת שינויים    ניתוח
 : המטרה חברותשווי 

 
 

של   השינוי בשיעור  שינוי
 שווי חברות מתחרות

 
2%+  1%+  1% -  2% - 

 אלפי דולר ארה"ב   
         

 ( 424)  ( 212)  212  424  רווח )הפסד(
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 באור 5: -      מכשירים פיננסיים )המשך( 

 
 )המשך(   סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן ג. 
 

 :פיננסיים מכשירים של ההוגן  השווי במדרג 3 ברמה המסווגות הוגן  שווי מדידות בגין התאמה
 

  
 
 

לתקופה של  
תשעה  

חודשים  
שהסתיימה  

  30ביום 
בספטמבר,  

2022  

 
 
 

לתקופה של  
תשעה  
חודשים  

שהסתיימה  
  30ביום 

בספטמבר,  
2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

לתקופה של  
שלושה  
חודשים  

שהסתיימה  
  30ביום 

בספטמבר,  
2022  

 
 
 

לתקופה של  
שלושה  
חודשים  

שהסתיימה  
  30ביום 

בספטמבר,  
2021  

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
בדצמבר,  

2021 
 מבוקר  מבוקר בלתי 
 אלפי דולר  
          

 -  24,206  -  13,000  22,241 התקופה תחילת ל יתרה
          

 20,222  -  22,031  6,847  ,0003 רכישות
מדידה מחדש שהוכרה ברווח 

 או הפסד
 

(1,120 )  
 

-  
 

-  
 

-  2,019 
 -  ( 85)  ( 3,684)  ( 1,500)  - 3העברות מחוץ לרמה 

          
 22,241  24,121  18,347  18,347  24,121 סוף התקופה ל יתרה

          
 

 הדיווח  תקופתלאחר  אירועים     - : 6 ורבא
 
 
הודיעה על השלמת    Open Web  -הודיעה השותפות כי אחת מחברות המטרה  2022באוקטובר,    30יום  ב

  50%-מיליארד דולר, אשר משקף עלייה של כ  1.5מיליון דולר, לפי שווי חברה של    170סבב גיוס של  
 בשווי החברה לעומת השווי שנקבע לחברה בסיבוב הגיוס הקודם. 

 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 



 הצהרות מנהלים: 

 : (1ג)ד() 38)א( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 
 

 הצהרת מנהלים 
 הצהרת מנהל כללי 

 
 , מצהיר כי:יוחאי זייד רונןאני, 

רבעון  ל"(,  השותפותשותפות מוגבלת )להלן: "  -מו"פ    50טק  -ביגשל    רבעוניבחנתי את הדוח ה .1
 "(.  הדוחות)להלן: " 2022של שנת    לישישה

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

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. 

בא  .3 משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידעתי,  מכל  לפי  נאות,  ופן 
השותפות   של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  את המצב הכספי,  המהותיות,  הבחינות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 

ולדירקטוריון   .4 השותפות  של  המבקר  החשבון  לרואה  בשותפותגיליתי  הכללי  כל  השותף   ,
הל הכללי או מי שכפוף לו במישרין  תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנ

 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. 

 

 _______________       ____________________ 

 מנכ"ל  –יוחאי זייד רונן                            2022 בנובמבר 23

 שותפות והשל השותף הכללי 

  



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

 
 , מצהיר כי: ירון חרמשאני, 

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים     .1
)להלן    -מו"פ    50טק  -ביגשל   מוגבלת  להשותפות"–שותפות  שנת    לישיהשרבעון  "(    2022של 

 "(. הדוחות לתקופת הביניים" או "הדוחות"  –)להלן 

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות. 

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

 המזומנים של השותפות לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

ה .4 ולדירקטוריון  השותפות  של  המבקר  החשבון  לרואה  בגיליתי  הכללי  כל  שותף  שותפות, 
בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין   תרמית,

 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. 

 

 _______________      _____ _______________ 

 ירון חרמש       2022בנובמבר  23

 סמנכ"ל כספים של השותף  

 הכללי והשותפות 
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