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2021ביוני,30דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 
תיימה ") לתקופה של שישה חודשים שנסהחברה"ון של בלייד ריינג'ר בע"מ (אנו מתכבדים להגיש בזאת את דוח הדירקטורי

").הדוחתקופת"(2021ביוני 30ביום 

, הדוח סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה, 1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל

עד למועד פרסום דוח זה.2021אשר אירעו בשנת 

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד

תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית.1

. החברה פעלה עד 2015בדצמבר 3הינה חברת טכנולוגיה ישראלית אשר התאגדה ונרשמה בישראל ביום החברה.1.1

של 8.14מסלול הטבה ") במסגרתהטבעהוןהטבע בע"מ ("הוןחממתתחתחממה כחברת2018לחודש מאי 

") של ההנפקה, השלימה החברה הנפקה ראשונה ("2020בחודש דצמבר . ")רשות החדשנותלחדשנות ("הרשות

") וזאת על פי תשקיף להשלמה שפרסמה הבורסהאביב בע״מ ("-ניירות הערך שלה בבורסה לניירות ערך בתל

(התשקיף להשלמה 2020בדצמבר 7והודעה משלימה שפרסמה החברה ביום 2020בדצמבר 6החברה ביום 

ית.") ובכך הפכה החברה לחברה ציבורהתשקיף":וההודעה המשלימה יקראו יחדיו

"). אחד פאנלים סולאריים") (PVוולטאיים (-החברה מפתחת טכנולוגיה ייחודית לניקוי וניטור מתקנים סולאריים פוטו.1.2

האתגרים המשמעותיים בהפקת חשמל מפאנלים סולאריים הינה נצילות הפקת החשמל מהפאנלים הסולאריים 

ביחס לכמות השמש שאותם פאנלים קולטים. אחד הגורמים המונעים את הגדלת נצילות הפקת החשמל 

לדוגמה: מופיע בצורות שונות (,soilingמהפאנלים הסולאריים הינו לכלוך על הפאנלים הסולאריים. לכלוך זה הקרוי 

אבק, אובך, זיהום אורבני, לשלשת בעלי כנף, בוץ ועוד). משכך, שמירה על ניקיון הפאנלים הסולאריים באופן קבוע 

מאפשרת ייצור חשמל מהם בצורה מיטבית.

פים המוצעים מאידך, ובד בבד עם צמיחת שוק האנרגיה הירוקה וייצור חשמל מפאנלים סולאריים, חלה ירידה בתערי

שעה של חשמל המופק על ידי הפאנלים הסולאריים. -לגורמים שונים המתקינים פאנלים סולאריים לכל קילוואט

לאור זאת, התקציב המוקדש לניקיון הפאנלים הסולאריים הולך ויורד, ופתרונות הניקוי הקיימים, המתבססים ברובם 

(להלן: "תקנות 1970-החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

המפורטות להלן: (א) אישר דירקטוריון החברה את אימוץ מלוא ההקלות הרלוונטיות 2020באוקטובר 11הדוחות") וביום 

ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית של החברה; (ב) העלאת סף 

; (ג) העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות הביניים 20%-המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל
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הופכים ליקרים ופחות כלכליים.1על כוח אדם

זה של ניקוי פאנלים סולאריים מפתחת החברה פתרונות ניקיון, אשר ככל שפיתוחם יסתיים בהצלחה, יהיה בתחום .1.3

בהם כדי לספק מוצרים נגישים בעלות נמוכה יותר מעלויות הפתרונות המוצעים כיום, למיטב ידיעת החברה, אשר 

יעזרו לבעלי הפאנלים הסולאריים להגדיל את נצילות החשמל המופקת מהם.

") לניקוי פאנלים סולאריים הרובוט") (PLECOפיתוחים אלו, ככל שיסתיימו בהצלחה יכללו, בין היתר, רובוט (המכונה .1.4

מערכות איסוף וניהול נתונים המגיעים מהרובוט בכל הפעלה, וניתוח הנתונים, למטרות זיהוי תקלות ;ללא מים

קלות המיועדים רכיבי זיהוי לכלוך וזיהוי ת;הניקיוןברובוטים ובהפעלתם, טיוב השימוש בהם, וניטור מצב תהליך 

מאפשרים זיהוי רמות הלכלוך ותקינות הפאנלים הסולאריים תוך כדי עבודת הניקוי של להרכבה ברובוטים, ה

ל ניטור מצב המשימה של כל רובוט;) לניהול וניטור של צוות רובוטים באתר בודד, כול3Pמערכת (המכונה ;הרובוטים

מסוגלים להעביר את הכלי רכב אוטונומיים ורחפנים ; ו)PLOVERטונומיים לניקוי הפאנלים הסולאריים (אורחפנים

הרובוט משורה לשורה של פאנלים סולאריים.

אצל לקוחות ומשתמשים שונים עם הרובוט המערכתושלב ההנדסה , החברה מצויה בשלב ניסויי בטא דוח זהלמועד .1.5

משמעותם הפעלת הרובוט והמערכת בתנאי שדה, תחת השגחת נציגי החברה ו/או . ניסויי בטא PLOVER-וה

הלקוחות הפוטנציאלים, על מנת לטייב את שלבי הפיתוח הסופיים ולהתאימם לתנאי השימוש כפי שיהיו בשטח 

ם שונים. בפועל. ניסויי הבטא כוללים מגוון של אתרים מסוגים שונים, כולל שורות פאנלים בגדלים שונים, ובשיפועי

כמו כן, הניסויים כוללים הפעלת הרובוט והמערכת בפאנלים סולאריים עוקבי שמש. הטכנולוגיה שמפתחת החברה 

חברה -ו/או אשר בכוונתה לפתח בעתיד מבוססת, בחלקה, בין השאר, על רישיון שהוענק לחברה על ידי ביראד

ור של אוניברסיטת בר אילן.למחקר ופיתוח בע"מ, חברת המסח

בהר כי, החברה הינה חברה העוסקת במחקר ופיתוח, מצויה בתחילת דרכה, טרם סיימה את פיתוח מוצריה וטרם יו

ישנה העדר וודאות בהצלחת פיתוח המוצרים של החברה לרבות הרובוט והמערכת דוח זההחלה במכירתם. נכון למועד 

ים על ידי החברה, ככל שיפותחו בהצלחה ו/או כמו גם מוצרים עתידיים ו/או משלימים ו/או בהחדרת המוצרים המפותח

בהחדרת מוצרים עתידיים ו/או משלימים לשוק הרלוונטי ו/או בעלויות פיתוח מוצרי החברה ו/או בהצלחתם ו/או 

בהשגת המטרות לשמן הן נועדו ו/או במחיר בו ניתן יהיה למכור מוצרים אלו. לאור הנ"ל השקעות החברה בפיתוח 

ו העתידיים עלולות לרדת כולן לטמיון. כמו כן, ככל שהחברה לא תצליח לעמוד ביעדיה יתכן מוצריה הקיימים ו/א

שהחברה תידרש לגיוסי הון נוספים.

3Economic Assessment of Soiling Losses and Mitigation Strategies for Solar Power Generation,-Ilse et al., Techno

2-4351(19)30422-fExtended/S2542https://www.cell.com/joule/pdJoule 3, 2019.  Available online at:
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המצב הכספי.2

.2021ביוני 30להלן השינויים המהותיים בסעיפים העיקריים בדוח על המצב הכספי ליום 

הסעיף
30.6.202130.6.202031.12.2020

הסברי החברה 
חאלפי ש"אלפי ש"ח

מזומנים ושווי מזומנים 

והשקעות לזמן קצר 
22,7582,44825,422

החברה גייסה כסף 2020בחודש דצמבר 

במסגרת הנפקה ראשונה לציבור

825285664חייבים ויתרות חובה

עיקר היתרה הינה הכנסות לקבל מהרשות 

ורשויות מע"מ   אלפי 646לחדשנות בסך של 

.אלפי 129בסך של 

23,5832,73326,086סך נכסים שוטפים

1451312רכוש קבוע

החברה 2021במהלך החציון הראשון של שנת 

השקיעה בהכשרת רצפת ייצור לשם התחלת 

ר עצמי של הרובוט.וייצ

--828נכסי זכות שימוש

החברה חתמה על חוזה 2021בתחילת שנת 

ואופציה שכר דירה לתקופה של ארבע שנים 

לארבע שנים נוספות. בנוסף חכרה החברה 

רכב לתקופה של שלוש שנים.

9731312סך נכסים לא שוטפים

24,5562,74626,098סך מאזן

חלות שוטפת של 

התחייבויות בגין חכירות
108--

ספקים והתחייבות 

שוטפות אחרות
8323411,118

היתרה מורכבת בעיקר מחובות שוטפים 

הירידה לעובדים, מוסדות בגין שכר וספקים.

נובעת מתשלום 2020בדצמבר לעומת היתרה 

התחייבויות שנוצרו עקב הנפקת החברה 

לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
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הסעיף
30.6.202130.6.202031.12.2020

הסברי החברה 
חאלפי ש"אלפי ש"ח

9403411,118סך התחייבויות שוטפות

--731התחייבויות בגין חכירות

החברה חתמה על חוזה 2021בתחילת שנת 

דירה לתקופה של ארבע שנים ואופציה שכר 

לארבע שנים נוספות. בנוסף חכרה החברה 

רכב לתקופה של שלוש שנים.

התחייבות בגין מענקים 

מרשות החדשנות
2,3681,6812,106

התחייבות לרשות לחדשנות נובעת ממענקים 

שהתקבלו מהרשות ועליהם ישולמו תמלוגים 

. התמלוגים הינם 3.5%-3%עתידיים בגובה של 

דולרים ונושאים ריבית בגובה ליבור דולרי 

2021הגידול בחציון הראשון של שנת לשנה. 

נובע בעיקר ממענקים חדשים שהתקבלו.

סך התחייבות לא 

שוטפות
3,0991,6812,106

20,51772422,874סך הון 

סך הכל התחייבויות

והון
24,5562,74626,098
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תוצאות הפעילות.3

הכנסות

סעיף
לתקופה של שישה חודשים 

ביוני30שהסתיימו ביום 

לשנה שהסתיימה ב 

לדצמבר 31
הסברי הדירקטוריון 

202120202020

הכנסות 

ותרממכי
---

מוצרי החברה נמצאים בשלבים מתקדמים 

.של מחקר ופיתוח ולפני תחילת מכירות

הוצאות

סעיף

לתקופה של שישה 

חודשים שהסתיימו ביום 

ביוני30

לשנה 

31שהסתיימה ב 

לדצמבר 

הסברי הדירקטוריון 

202120202020

הוצאות מחקר 

ופיתוח
3,3742,3674,511

החברה משקיעה במחקר ופיתוח רובוט לניקוי 

. לאחר ההנפקה, החברה ם סולארייםפאנלי

הגדילה את מצבת כח האדם שלה ואת 

.התקציב הכללי למחקר ופיתוח

השתתפות הרשות 

לחדשנות בעלויות 

הפיתוח

)785()312()541(

הוצאות הנהלה 

וכלליות
481437885

151981,279הוצאות מימון
התחייבות בגין מענקים נובע משערוך 

. חדשנותלרשות המשהתקבלו 

3,0852,6906,134הפסד כולל



7

)באלפי ש"ח(נזילות ומקורות מימון.4

הסעיף
חודשים שהסתיימו ביום 6-ל

ביוני30

31ליום 

בדצמבר
הסברי החברה 

202120202020

משיששתזרים המזומנים 

פעילות שוטפתל
)2,752()1,138()3,085(

וטרם החברה הינה חברת מחקר ופיתוח 

. כאמור לעיל, בעקבות החלה במכירות

ההנפקה החברה הגדילה את תקציב 

המחקר והפיתוח שלה.

תזרים המזומנים ששימש 

)4()1()152(השקעהלפעילות

השינוי בחציון נובע מרכישת רכוש 

קבוע, כפי שהוסבר לעיל בניתוח המצב 

הכספי.

שנבעהתזרים המזומנים

מימוןמפעילות

24025825,103

החברה הונפקה 2020בחודש דצמבר 

בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 

במסגרת ההנפקה ומימוש אופציות 

אלפי 24,430בסמוך לה גוייסו 

התזרים נבע ממענקים בחציון .

.שהתקבלו מהרשות לחדשנות

נכון למועד דוח זה, החברה מצויה בשלב המחקר והפיתוח ואינה מוכרת את מוצריה. מקורות המימון של 

השלימה החברה הנפקה לציבור ועמה גיוס בהיקף של 2020החברה הינם גיוסי הון ומענקים. בחודש דצמבר 

ההנפקה משמשת למימון פעילותה השוטפת של החברה ובשימת דגש על תמורתמיליון ש"ח (ברוטו). 22-כ

מיליון 3.4-החברה סך של כהוציאהנכון למועד דוח זה, . פעילות המחקר והפיתוח הקיים והעתידי של החברה

בהוצאות הנהלה וכלליות. חצי מיליון וכהוצאות מחקר ופיתוחש"ח מתוך תמורת ההנפקה בגין 
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תאגידיהיבטי ממשל 

תרומות במסגרת פעילות למען הקהילה.5

.בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים ביחס למדיניות החברה בנוגע למתן תרומות

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.6

בתקופת הדוח לא חל שינוי בנוגע לקביעת המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית 

.בדירקטוריון החברהפיננסית 

גילוי בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.7

החברות,בחוקהמונחכהגדרתבחברה,תלוייםהבלתיהדירקטוריםשיעורבדברהוראהכוללאינוהחברהתקנון

חיצוניים)דירקטוריםשני(כולליםתלויבלתייםדירקטורשלושהבחברהמכהניםזה,דוחלמועדנכון.1999-"טתשנ

דירקטוריון.חברישבעהמתוך

המבקר הפנימי בתאגיד.8

2020בדצמבר 31לא חל שינוי ביחס לנתונים בדבר המבקר הפנימי של החברה כפי שפורטו בדוח השנתי ליום 

האמור בדוח זה מובא כהפניה על דרך ) 2021-01-048417((מס' אסמכתא 2021במרץ 26אשר פורסם ביום 

.ההכללה בדוח זה

הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

אירועים מהותיים בפעילות החברה שאירעו בתקופת הדוח ולאחריו.9

לדוחות הכספיים של החברה ליום 6ו 5אודות אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה ראה באורים לפרטים

וכן האמור להלן:2021ביוני 30

קיבלה אישור ממשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי בקשר עם הודיעה כי , החברה 2021בפברואר 9ביום .9.1

(מס' 2021בפברואר 9לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום . 15/771,354בקשה מס' 

האמור בדוח זה מובא כהפניה על דרך ההכללה בדוח זה..)2021-01-016366אסמכתא: 

אישרה האסיפה הכללית של החברה מינוי של הדח"ציות בחברה, לפרטים ראו דיווח 2021בפברואר, 22ביום .9.2

האמור בדוח זה מובא כהפניה על דרך ההכללה .)2021-01-022081(אסמכתא 2021בפברואר, 23מיידי מיום 

בדוח זה.

לעובדי החברה. לפרטים ראו דיווח מיום דיווחה החברה על הקצאת אופציות (לא סחירות) 2021במרץ, 26ביום .9.3

האמור בדוח זה מובא כהפניה על דרך ההכללה בדוח זה..)2021-01-048441אסמכתאמס' (2021במרץ, 26
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, החברה הודיעה כי קיבלה אישור ממשרד הפטנטים וסימני המסחר היפני בקשר2021ביוני 8ביום .9.4

(מס' 2021ביוני 8דיווח מיידי שפרסמה החברה ביוםלפרטים נוספים ראו6884413עם רישום פטנט מס' 

האמור בדוח זה מובא כהפניה על דרך ההכללה בדוח זה..)2021-01-036523אסמכתא: 

PLOVER-רחפן ה-, הודיעה החברה על השלמת ניסוי ראשוני מוצלח במערכת הפיתוח רובוט2021ביוני 22ביום .9.5

. )2021-01-042103(מס' אסמכתא: 2021ביוני 22חברה ביום לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה ה

האמור בדוח זה מובא כהפניה על דרך ההכללה בדוח זה.

, אישרה האסיפה הכללית של החברה, בין היתר, מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה, מינוי 2021ביולי 15ביום .9.6

-2021-01(אסמכתא 2021ביולי, 16דיווח מיידי מיום ורו"ח המבקר ואישור גמול ליו"ר הדירקטוריון. לפרטים רא

). האמור בדוח זה מובא כהפניה על דרך ההכללה בדוח זה.053947

. לפרטים נוספים ראו PLECO-דיווחה החברה על ניסוי ביטא ראשוני מוצלח במערכת ה2021באוגוסט, 12ביום .9.7

). האמור בדוח זה מובא 2021-01-131181סמכתא: (מס' א2021באוגוסט 12דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 

כהפניה על דרך ההכללה בדוח זה.

דיווחה החברה על קבלת מענק מרשות החדשנות. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי 2021באוגוסט, 15ביום .9.8

). האמור בדוח זה מובא כהפניה 2021-01-065359(מס' אסמכתא: 2021באוגוסט 15שפרסמה החברה ביום 

על דרך ההכללה בדוח זה.

דיווחה החברה על התקשרות עם חברת פלקטרוניקס. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי 2021באוגוסט, 16ביום .9.9

). האמור בדוח זה מובא כהפניה 2021-01-132393(מס' אסמכתא: 2021באוגוסט 16שפרסמה החברה ביום 

על דרך ההכללה בדוח זה.

גיף הקורונההסביבה העסקית והשפעות נ.9.10

, החל להתפשט בסין ולאחר מכן בכל רחבי העולם וגם בישראל, נגיף 2020במהלך הרבעון הראשון לשנת 

), אשר הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית. התפרצות מגפת הקורונה COVID-19הקורונה (

לשגרה ולהנחיות ולפעולות השונות ואי הוודאות באשר לקצב התפשטותה, למשך הזמן שיידרש לתהליך החזרה

שינקטו המדינות להתמודדות עם המגיפה, גרמה להשפעות מאקרו כלכליות מהותיות, ביניהן בין היתר, האטה 

ניכרת (בפעילות הכלכלית ובצריכה הפרטית העולמית ובישראל), שיעור אבטלה גבוה, שיבושים שונים 

היקף התחבורה העולמי ומגבלות תנועה ותעסוקה שונות בשרשרת האספקה בישראל ובעולם, ירידה ניכרת ב

אשר הוטלו על ידי מדינת ישראל ומדינות נוספות בעולם. בנוסף, חלו ירידות שערים חדות בבורסות העולם, 

תנודות בשערי מטבעות החוץ ובעלייה בתשואות של אגרות החוב הקונצרניות, בשל עליה ברמות הסיכון ואי 

הוודאות.

הביא לירידה בתחלואה, לפתיחה 2021ים הנרחב נגד נגיף הקורונה, שהתחיל בתחילת שנת מבצע החיסונ

מחודשת של המשק הישראלי ככלל ולחזרה לפעילות בשוק. על אף האמור לעיל, למרות נתוני ההתחסנות 

ורונה, הגבוהים, לא ניתן להעריך את המשך התפשטות נגיף הקורונה, בעיקר לאור וריאנטים חדשים של נגיף הק

אשר החלו להתפשט בעולם והגיעו גם לישראל. סמוך למועד פרסום הדוח, קיים חשש בישראל להתפרצות גל 
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רביעי, בעקבות חדירתו של זן הדלתא של נגיף הקורונה לתחומי ישראל, הבא לידי ביטוי בעלייה חוזרת בשיעורי 

והתעופה.לותהתחלואה (גם בקרב מחוסנים) והטלת מגבלות מסוימות בתחומי ההתקה

לאור העובדה שהחברה מצויה בשלב המחקר נהלת החברה לפיה היא סבורה כי הדירקטוריון החברה עודכן מ

כון למועד דוח זה, ביכולת החברה נוהפיתוח וייצור מוצריה הינו לצרכי ניסויים ואינו בכמויות משמעותיות, 

עד למקומות עבודה. חיות ממשלתיות ביחס למגבלות על הגעה פעול כבימי שגרה בקירוב, בכפוף להנלהמשיך ל

ה לא השפיע באופן מהותי ונהלת החברה, משבר הקורלהערכת הנובכפוף לאמור להלן למועד אישור דוח זה, 

) והנהלת החברה לא מזהה נכון למועד אישור דוח זה קשיים ברה (חומרי גלם, עלויות תפעוליותעל עלויות הח

עם . ל החברה על רקע משבר הקורונה או פגיעה מהותית בזמינות מקורות המימון או מחירםביכולת פירעון ש

יחולו עיכובים ביבוא חומרי גלם המגיפהזאת, ייתכן כי לאור מגיפת הקורונה ולאור מגבלת התעופה על רקע 

. לייצור הרובוט בהיקפים רחבים אשר עלולים להביא לעיכוב בייצור הרובוט למכירות המוניות

למעט האמור, נכון למועד אישור דוח זה, סבורה החברה כי למגיפת הקורונה לא תהיה השפעה מהותית על 

נדרשת למשימות תהליך המכירה העתידי והפעלת הרובוטים של החברה, שכן לשם מכירת מוצריה, החברה לא

בארץ ובעיקר בחו"ל, לחברה מורכבות של שינוע צוותי עבודה, ציוד התקנה רב וקונסטרוקציה מורכבות לאתרים

יכולת לשלוח את הרובוטים האוטונומיים שלה, ככל שיפותחו בהצלחה ארוזים היטב ומוכנים להפעלה על ידי 

המשתמשים המקומיים.

הנהלת החברה עוקבת ובוחנת באופן שוטף אחר השפעות משבר הקורונה על היבטיו השונים ופועלת במידת 

מנת למזער את חשיפתו על פעילות החברה ותוצאותיה.הצורך לבצע התאמות נדרשות על

לאור העובדה שמדובר באירוע מתמשך, המאופיין בשינויים תדירים ומהירים במשק ובאי ודאות רבה באשר 

לעומק המשבר, משכו והצעדים שיינקטו על ידי הממשלה בהמשך, אמידת היקף ההשפעה על פעילות החברה 

רכות ואומדנים.המצוינת לעיל כרוכה בביצוע הע

הערכות וציפיות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של המצב הכלכלי בעקבות נגיף הקורונה וההשלכות של 

ההנחיות שניתנו לציבור בקשר עימן כאמור הינן תחזית והערכה בלבד של החברה נכון למועד דוח זה בהתבסס, 

הרלוונטיות והערכות החברה בהתאם לנתונים בין היתר, על פרסומים בארץ ובעולם בנושא והנחיות הרשויות 

המצויים בידיה נכון למועד זה בלבד. ייתכן שהתחזיות וההערכות של החברה כאמור לעיל, כולן או חלקן, לא 

תתממשנה או תתממשנה באופן שונה מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים, לרבות כתוצאה 

ך נכון למועד זה כמפורט לעיל. החברה ממשיכה לעקוב ולבחון את מהתפתחויות או התממשות שונה מהמוער

ההשלכות של התפשטות נגיף הקורונה על פעילותה.
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הערכת שווי.9.11

1הערכת שווי כתבי אופציות זיהוי נושא ההערכה:

.2021, בוצעה ביולי, 2021בגין הענקות שבוצעו בחציון הראשון של שנת עיתוי ההערכה:

ההערכה שווי נושא 

שנקבע בהתאם להערכה:

.אלפי 2,125סך של כ 

העבודה בוצעה על ידי וריאנס אסקולה בע"מ, בעל ניסיון שנים רבות. מעריך השווי זיהוי המעריך ואפיוניו:

הינו בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה תואר ראשון במדעי החיים ותואר שני 

במנהל עסקים.

תלוי.בלתי תלות במזמין ההערכה:

הסכמי שיפוי עם מעריך 

השווי:

קיים הסכם לשיפוי מעריך השווי. לפי הסכם זה אחריות מעריך השווי ככל שהינה 

נובעת מביצוע הערכת השווי לא תחרוג בשום מקרה מסך כל התמורה המשולמת 

. במקרה בו יחויב בהליך משפטי, החברה תשפה את 3לו בגין עבודה זו עד פי 

ך בהתאם (מעבר כאמור לאחריותו), והכל למעט במקרה של מעריך השווי על כ

זדון מצד מעריך השווי.

מודל ההערכה שמעריך 

השווי פעל לפיו:

בינומי

-ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה 
71%-תנודתיות צפויה במחירי המניה כ

1.26%-0.02%שיעור ריבית חסרת סיכון (%): 
למניה (מחיר המניה בבורסה ביום ההענקה) 24.44הענקה מחיר המניה (ש"ח): ליום

בדבר פרמטרים 23-105לעמדה משפטית מספר ל רשות ניירות ערך להבהרה הערכת השווי אינה מצורפת בהתאם לעמדת סג1

).2(3לבחינת מהותיות הערכות שווי, סעיף 
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בדצמבר 31לחברה שתי הערכות שווי נוספות להערכת שווי אופציות שהוענקו. לפרטים ראו דוח הדירקטוריון ליום 

-2021-01((מס' אסמכתא 2021במרץ 26אשר פורסם ביום 2020בדצמבר 31, כפי שפורטו בדוח השנתי ליום 2021

)  האמור בדוח זה מובא כהפניה על דרך ההכללה בדוח זה.048417

מצבת התחייבויות:.10

המדווח במקביל לדוח126בטופס ת' לפירוט בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה והחברות המאוחדות ראה דיווח 
זה.חציוני

סורה.הדירקטוריון מביע תודה והערכה להנהלת הקבוצה ולעובדיה על עבודתם המ

______________________________________

ד"ר נחום קמינקא

יו"ר הדירקטוריון

אסף פרידלר

מנכ"ל

2021באוגוסט, 29תאריך: 



בלייד ריינג'ר בע"מ

תמצית דוחות כספיים ביניים
2021ביוני 30ליום 

(בלתי מבוקרים)



בלייד ריינג'ר בע"מ
2021ביוני 30תמצית דוחות כספיים ביניים ליום 

תוכן העניינים

עמוד

2דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים

3תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים

4והפסד ורווח כולל אחר בינייםתמצית דוחות על רווח 

5תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים

6תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים

7באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים



סומך חייקין
KPMGמגדל המילניום 
609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

6100601תל אביב 
800068403

KPMG ארגון הגלובלי של בפירמה חברהישראל ורשומה בסומך חייקין, שותפותKPMGתהמורכב מ ו אי עצמ ת  רמו ותהמפי נפ ו ס
K- ל P MG  In te r n a t ion a l  L i mi tedות אחרי ב לת  ב וג מ ת  י פרט ת  י גל אנ ברה  ח  ,

דוח סקירה של רואי החשבון
בע"מהמבקרים לבעלי המניות של חברת בלייד ריינג'ר

מבוא

הכולל את הדוח על המצב סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת בלייד ריינג'ר בע"מ, 
ואת הדוחות התמציתיים על רווח והפסד ורווח כולל אחר, 2021ביוני 30הכספי התמציתי ליום 

לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .שינויים בהון ותזרימי המזומנים, 
ספי לתקופת ביניים זו בהתאם הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כ

IASלתקן חשבונאות בינלאומי  וכן הם אחראים לעריכת 34  "דיווח כספי לתקופות ביניים", 
(דוחות תקופתיים ומיידיים),  של תקנות ניירות ערך  מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' 

זו בהתבסס על אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים .1970- התש"ל
.סקירתנו

היקף הסקירה

(ישראל)  של לשכת רואי חשבון בישראל 2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". "

ים בעיקר עם אנשים האחרא,סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים
סקירה הינה .לעניינים הכספיים והחשבונאיים ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו 

.אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת,בהתאם לכך.ורתיכולים להיות מזוהים בביק

מסקנה

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

תשומת ליבנו דבר הגורם לנו בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא ל
אחר הוראות הגילוי לפי  מכל הבחינות המהותיות,  לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, 

.1970- פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

סומך חייקין
רואי חשבון

2021באוגוסט 29



"מבלייד ריינג'ר בע

3יים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.באורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספה

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים

בדצמבר31ביוני30ביוני30
202120202020

(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

נכסים
רכוש שוטף

22,7582,44825,422מזומנים ושווי מזומנים
825285664חייבים ויתרות חובה

23,5832,73326,086סה"כ נכסים שוטפים
נם שוטפיםנכסים שאי

- - 828נכס זכות שימוש
1451312רכוש קבוע, נטו

24,5562,74626,098סה"כ נכסים
התחייבויות שוטפות

1987170ספקים
- - 108התחייבות בגין חכירה–חלות שוטפת 

634334948זכאים ויתרות זכות
9403411,118סה"כ התחייבויות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות
2,3681,6812,106התחייבויות בגין מענקים מהרשות לחדשנות

- - 731התחייבות לזמן ארוך בגין חכירה
3,0991,6812,106סה"כ התחייבויות לא שוטפות

הון 
23123הון מניות
4,2363,3793,678קרנות הון

29,3223,87929,152פרמיה
)9,979()6,535()13,064(יתרת הפסד

20,51772422,874סה"כ הון 
24,5562,74626,098סה"כ התחייבויות והון 

נחום קמינקא
יו"ר דירקטוריון

אסף פרידלר
מנכ"ל

שמשון ויזל
סמנכ"ל כספים

2021וסט באוג29תאריך אישור הדוחות הכספיים ביניים: 



"מבלייד ריינג'ר בע

4יים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.באורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספה

תמצית דוחות על רווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים 

לשנה שהסתיימה ביוםלתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום
בדצמבר31ביוני 30ביוני30

202120202020
(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח
3,3742,3674,511הוצאות מחקר ופיתוח

481437885הוצאות הנהלה וכלליות
)541()312()785(מענקים מהרשות לחדשנות- בניכוי

3,0702,4924,855הפסד תפעולי
151981,279הוצאות מימון

3,0852,6906,134הפסד כולל לתקופה 

0.4228.751.20הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)



"מבלייד ריינג'ר בע

5יים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.באורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספה

תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים 

סה"כיתרת הפסדפרמיהקרנות הוןהון מניות
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

לתקופה של שישה חודשים
ביוני 30שהסתיימה ביום 

(בלתי מבוקר)2021
בינואר 1יתרה ליום 

22,874)9,979(233,67829,152(מבוקר)2021
571- - 571- קרן הון תשלום מבוסס מניות

)39(- )39(- - הוצאות הנפקה
13- 26)13(*מימוש אופציות עובדים

183- 183- *מימוש אופציות משקיעים
)3,085()3,085(- - - הפסד לתקופה

ביוני30יתרה ליום 
20,517)13,064(234,23629,322(בלתי מבוקר)2021

לתקופה של שישה חודשים
ביוני 30שהסתיימה ביום 

(בלתי מבוקר)2020
בינואר 1יתרה ליום 

2,098)3,845(12,0633,879(מבוקר)2020
מבוסס מניותקרן הון תשלום

 -1,316 - -1,316
)2,690()2,690(- - - הפסד לתקופה

ביוני30יתרה ליום 
724)6,535(13,3793,879(בלתי מבוקר)2020

לשנה שהסתיימה ביום 
(מבוקר)2020בדצמבר31

בינואר 1יתרה ליום 
2,098)3,845(12,0633,879(מבוקר)2020

20,837- 20,820- 17הנפקת מניות לציבור
קרן הון תשלום מבוסס

1,615- - 1,615- מניות
4,458- 4,453- 5מימוש אופציות

)6,134()6,134(- - - הפסד לשנה
בדצמבר31יתרה ליום 

22,874)9,979(233,67829,152(מבוקר)2020

אלפי ש"ח.1- * מייצג סכום הנמוך מ



"מבלייד ריינג'ר בע

6יים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.באורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספה

תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים 

ביום לשנה שהסתיימה לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום
בדצמבר31ביוני30ביוני30

202120202020
(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

י ש"חאלפאלפי ש"חאלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
)6,134()2,690()3,085(הפסד נקי

הוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
8759הוצאות פחת

865- - רכיב הטבה בגין מימוש אופציות
6196243הוצאות ריבית שנצברו

5711,3161,615הוצאות תשלום מבוסס מניות
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

)425(7)373(שינוי בחייבים ויתרות חובה
130)33(28שינוי בספקים ונותני שירותים

61559)198(שינוי בזכאים ויתרות זכות
53- 212הכנסות לקבל מהרשות לחדשנות

3331,5523,049
)3,085()1,138()2,752(תמזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפ

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
)4()1()152(רכישת רכוש קבוע

)4()1()152(מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
תזרימי מזומנים מפעילות מימון

- - 13תקבולים בגין מימוש אופציות לעובדים
- - 183תקבולים בגין מימוש אופציות למשקיעים

)1,760(- )39(עלויות גיוס הון
26,190- - תקבולים בגין הנפקת מניות

116- )116(קבלת (פירעון) הלוואה מצד קשור
- - )57(פירעון התחייבות בגין חכירה

256258557נטילת התחייבות בגין מענק מרשות החדשנות
24025825,103מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

483- השפעת הפרשי תרגום על מזומנים ושווי מזומנים
22,097)877()2,664(עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

25,4223,3253,325יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
22,7582,44825,422יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה



7

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

הישות המדווחת-1באור 

. החברה 2015בדצמבר, 3- "החברה") הוקמה והחלה את פעילותה ב- בלייד ריינג'ר בע"מ (להלן .א
8.14). בהתאם להוראת מנכ"ל PVוולטאיים (- מפתחת טכנולוגיה לניקוי וניטור מתקנים סולאריים פוטו

(להלןשל משרד התעשייה, המ "החממה") שהינה - סחר והתעסוקה הוקמה חברת הון הטבע בע"מ 
מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה. החברה מוגדרת כחברת פרויקט של החממה והייתה

חברה פרטית שפעילותה מומנה על ידי הרשות לחדשנות טכנולוגית ("הרשות לחדשנות") והחממה. 
.2018במאי 31ום החברה סיימה את תקופת החממה בי

הוצעו לראשונה מניותיה של החברה לציבור באמצעות הצעת מכר והחל מיום 2020בנובמבר27ביום .ב
נסחרות מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.2020בדצמבר 10

ה' בדוח 1השפעה מהותית על החברה, לפירוט נוסף ראה ביאור להתפשטות נגיף הקורונה לא הייתה.ג
.2020בדצמבר 31ופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום התק

בסיס עריכת הדוחות הכספיים-2באור 

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומייםא.
, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את כל 34IAS- תמצית הדוחות הכספיים ביניים נערכה בהתאם ל

ם מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיי
"הדוחות הכספיים השנתיים"). כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם - (להלן2020בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

.1970- להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 
.2021באוגוסט 29ניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום תמצית הדוחות הכספיים בי

שימוש באומדנים ושיקול דעתב.
, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת IFRS- בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים בהתאם ל

תחייבויות, הכנסות בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים וה
והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

, שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של 3למעט המפורט להלן ולאמור בבאור 
כת החברה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בערי

הדוחות הכספיים השנתיים.

תהשלכות אפשריוהנחות עיקריותאומדן

קביעת 
תקופת החכירה

לצורך קביעת תקופת החכירה, החברה 
לוקחת בחשבון את התקופה שבה 
החכירה אינה ניתנת לביטול, לרבות 
אופציות הארכה שוודאי באופן סביר 
שימומשו ו/או אופציות לביטול שוודאי 

ימומשו.באופן סביר שלא 

גידול או קיטון במדידה לראשונה 
של נכס זכות שימוש והתחייבות 
בגין חכירה ובהוצאות הפחת 

והמימון בתקופות עוקבות.

שיעור 
היוון להתחייבות

בגין חכירה

החברה מהוונת את תשלומי החכירה 
תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי 

שלה.

גידול או קיטון בהתחייבות בגין 
נכס זכות שימוש חכירה, ב

ובהוצאות הפחת והוצאות המימון 
שיוכרו.
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עיקרי המדיניות החשבונאית -3באור 

המדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים אלו, הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית אשר 
, למעט:2020בדצמבר 31פורטו בדוחות הכספיים ליום 

רכוש קבוע.א

פחת
הישר על פני אומדן אורך החיים השימושיים של כל חלק מפריטי - וח והפסד לפי שיטת הקוהפחת נזקף לרו

הרכוש הקבוע.

אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת הינו כדלקמן:

33%מחשבים וציוד נלווה
33%ציוד מעבדה

הקצר מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים השימושייםשיפורים במושכר
בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש במועד תקופת הדיווח.האומדנים

חכירותב.

קביעה אם הסדר מכיל חכירה
האםבחינהתוךחכירה,מכילאוחכירהמהווהההסדראםקובעתהחברהבחכירה,ההתקשרותבמועד

לתשלום.ורהבתמזמןלתקופתמזוההבנכסבשימושלשלוטזכותההסדר מעביר
לאורךהאםמעריכהלשלוט בשימוש בנכס מזוהה, החברהאת הזכותההסדר מעבירהאםההערכהבעת

:הזכויות הבאותשתיאתלהישהחכירהתקופת

;המזוההבנכסמשימושהכלכליותההטבותכלאתלמעשההזכות להשיג.א

המזוהה. בנכסהשימושאתלכווןהזכות.ב

ות בגין חכירהנכסים חכורים והתחייבוי
חוזים המקנים לחברה שליטה בשימוש בנכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה, מטופלים כחכירות. 
בעת ההכרה לראשונה החברה מכירה בהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתידיים 

רה הקבוצה בנכס זכות שימוש (תשלומים אלו אינם כוללים תשלומי חכירה משתנים מסוימים), ובמקביל מכי
בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו, ובתוספת עלויות 

ישירות שהתהוו בחכירה. 
מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה לא ניתן לקביעה בנקל, נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של 

החוכר.
מטופל הנכס בהתאם למודל העלות, ומופחת לאורך תקופת החכירה או אורך חייו לאחר ההכרה לראשונה,

השימושיים של הנכס כמוקדם ביניהם.
עם זאת, החברה בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות לטווח קצר של עד שנה ו/או חכירות בהן 

רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, נכס הבסיס הוא בעל ערך נמוך מטופלות באופן בו דמי החכירה נזקפים ל
לאורך תקופת החכירה, ללא הכרה בנכס ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי.

תקופת החכירה
תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה 

מש או לא יממש את האופציה, בהתאמה.להאריך או לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר ימ

הפחתת נכס זכות שימוש
לאחר מועד תחילת החכירה, נכס זכות שימוש נמדד בשיטת העלות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים 

- מירידות ערך שנצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה. הפחת מחושב על בסיס קו
.השימושיים או תקופת החכירה החוזית, כמוקדם מביניהםישר על פני אורך החיים
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מכשירים פיננסיים-4באור 

שווי הוגן א.

הערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסיים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, חייבים אחרים, צדדים קשורים, 
ספקים וזכאים אחרים תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.

יים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן מסווגים, לפי קבוצות בעלות מאפיינים המכשירים הפיננס
דומים, למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן:

מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.:1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.1חירים מצוטטים שנכללו ברמה נתונים שאינם מ: 2רמה 
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק : 3רמה 

ניתנים לצפייה).

.3ההתחייבויות בגין מענקים מהרשות לחדשנות מופיעות בהתאם לשווין ההוגן המסווגת כרמה 
לה להלן מציגה התאמה בין יתרת הפתיחה לבין יתרת הסגירה בהתייחס למכשירים פיננסיים הנמדדיםהטב

בהיררכיית השווי ההוגן:3בשווי הוגן ברמה 

לשנה שהסתיימהלתקופה של שישה חודשים
בדצמבר31ביום ביוני30שהסתיימה ביום 

202120202020
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

(מבוקר)(בלתי מבוקר)לתי מבוקר)(ב
2,1061,2231,223יתרת פתיחה

6200326סך ההוצאות שהוכרו ברווח והפסד וטרם מומשו
256258557חדשים שהתקבלומענקים

2,3681,6812,106יתרת סגירה

3נתונים בדבר מדידות שווי הוגן של מכשירים פיננסיים ברמה ב.

י הרשות לחדשנותהתחייבות בגין מענק

יחסי הגומלין בין הנתונים המשמעותיים שאינםהנתונים המשמעותייםטכניקות הערכה
ניתנים לצפייה ומדידת השווי ההוגןשאינם ניתנים לצפייהלקביעת השווי ההוגן

השווי ההוגן נמדד
באמצעות צפי פירעון

ההתחייבות ושיעור
.הריבית להיוון

יעור ההיוון יהיה גבוה יותר, ההתחייבותככל שש25%שיעור היוון 
בגין המענק יירשם בסכום נמוך יותר, והוצאות

.מחקר ופיתוח יוקטנו בסכום גבוה יותר
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אירועים מהותיים בתקופת הדוח-5באור 

תשלום מבוסס מניותא.

ת במחיר אופציות למניו142,939כמות של 2019העניקה החברה במסגרת תוכנית 2021במרץ, 24ביום 
- יבשילו לאחר שנה ו25%שנים, כאשר 4למניה. האופציות יבשילו על פני תקופה של  25.33מימוש של 

הרבעונים שנותרו לתקופת ההבשלה. 12- יבשילו בכל אחד מ6.25%
החברה אמדה את ההטבה בגין הענקת האופציות בהתאם למודל תמחור מניות בינומי. מחיר המניה בבורסה 

בסיס השווי. התנודתיות הצפויה של המניה נלקחה על פי מדגם של חברות ציבוריות העוסקות באותו היווה את 
תחום פעילות של החברה. שיעור ריבית חסרת סיכון נלקח בהתאם לתשואה לפדיון אג"ח לא צמוד מסוג 

אפס.בשיעור"שחר". על פי ניסיון החברה, נלקחה הנחה של תשואת דיבידנד
ששימשו למדידת השווי ההוגן במועד הענקה של תכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות הפרמטרים להלן

במכשירים הוניים:

הענקה 
2021במרס 24

24.44מחיר מניה (בש"ח במועד הענקה)
25.33מחיר מימוש (בש"ח)

71%תנודתיות צפויה (ממוצע משוקלל)
9.74משך החיים הצפוי של כתב אופציה (בשנים)

0%עור דיבידנדים צפוישי
1.26%- 0.02%שיעור ריבית חסרת סיכון

2,123 שווי הוגן באלפי 

2021ביוני, 30החברה רשמה בדוחותיה הכספיים לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום 
אלפי ש"ח כנגד קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות.571- הוצאות בסך של כ

שנכסי זכות שימוב.

החברה חתמה על הסכם לחכירת משרדי החברה לתקופה של ארבע שנים 2021במהלך חודש ינואר ) 1( 
אלפי 9- עם אופציה להארכה לעוד ארבע שנים נוספות. תמורת תשלומי חכירה קבועים בסכום של כ

ש"ח בחודש. החכירה כוללת מבנה, חניה ומחסן. בהתאם לכך, בדוח על המצב הכספי הכירה החברה 
שאינם אלפי ש"ח הנמדדות בערך הנוכחי של תשלומי החכירה 778יבות בגין חכירה בגובה של בהתחי

.משולמים באותו מועד, ובמקביל הכירה בנכס זכות שימוש באותו הסכום
החברה חתמה על הסכם לחכירת רכב לתקופה של שלוש שנים. תמורת 2021במהלך חודש ינואר ) 2( 

אלפי ש"ח בחודש. בהתאם לכך, בדוח על המצב הכספי הכירה 4- תשלומי חכירה קבועים בסכום של כ
אלפי ש"ח הנמדדות בערך הנוכחי של תשלומי 118- החברה בהתחייבות בגין חכירה בגובה של כ

.משולמים באותו מועד, ובמקביל הכירה בנכס זכות שימוש באותו הסכוםשאינםהחכירה 

אירועים לאחר תאריך המאזן-6באור 

אושר לחברה מענק מהרשות לחדשנות לתקצוב מעבר ממחקר ופיתוח לייצור בסך של 2021וסט באוג4ביום 
ועד ספטמבר 2021. תקופת הביצוע לתקופה מאוקטובר 50%מיליון ש"ח ובשיעור השתתפות של 3.6- כ

2022.



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

הצהרת מנהלים

הצהרת מנהל כללי
, מצהיר כי:, אסף פרידלראני

2021שנת חציון הראשון ל) ל"התאגיד"חברת בלייד ריינג'ר בע"מ (של חצי שנתי בחנתי את הדוח ה. 1

);"הדוחות"(

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

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

לתקופת הדוחות;

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

עולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפ

שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, כל . 4

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

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.

2021באוגוסט, 29

_______________

אסף פרידלר, מנכ"ל



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

הצהרת מנהלים

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
כי:, מצהירשמשון ויזלאני, 

בלייד ריינג'רשל בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים . 1

");הדוחות לתקופת הביניים" או "הדוחות"(2021שנת חציון הראשון ל) ל"התאגיד"בע"מ (

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

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

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

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

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

ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

רואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, גיליתי ל. 4

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

אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

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

2021באוגוסט, 29

________________________

שמשון ויזל, סמנכ"ל כספים
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