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 שותפות מוגבלת   –יוניקורן טכנולוגיות  
 

 2021בדצמבר,  13           
 לכבוד     לכבוד 

 אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל   רשות ניירות ערך 
 2רח' אחוזת בית    22רח' כנפי נשרים 

 6525216אביב  -תל   95464ירושלים  
 באמצעות מגנ"א   באמצעות מגנ"א 

 
  ג.א.נ.,

 
 השקעה בחברת סקרינז לייב בע"מ )"סקרינז לייב" או "החברה"(  הנדון: 

 

של  הסכם להשקעה  תפות לבין סקרינז לייב  ונחתם בין הש  2021בדצמבר,    12השותפות מתכבדת לעדכן כי ביום  
)" אלפי    1,000 ארה"ב  לייב  ההשקעה  סכוםדולר  בסקרינז  השותפות  ידי  על  נעשית  ההסכם)""(  ההשקעה   .)"

  . , בהובלת השותפות("סבב הגיוסאלפי דולר שמבצעת החברה )"  5,000של עד  בסכום כולל  במסגרת סבב גיוס  
  3,000  -של סכום מצטבר של כלגיוס    , ובכללם חברת קשת,נכון למועד הדיווח, החברה התקשרה עם משקיעים

 "(. הגיוס סבב של הראשון השלבהשותפות( )")כולל סכום ההשקעה אותו תשקיע אלפי דולר 

עם השלמת השלב הראשון של סבב  בתמורה לסכום ההשקעה, תוקצנה לשותפות מניות רגילות של החברה, אשר  
 המניות המוקצה של החברה, בדילול מלא.   מהון  6.67% -תהוונה כהגיוס, 

 הזכות למנות משקיף בדירקטוריון החברה.  הוענקהלשותפות 

ההסכם כולל הוראות בדבר העברת מידע מהחברה לשותפות, כנדרש לצורך עמידת השותפות בחובות הדיווח  
 והתקנות שהוצאו מכוחו.    1968- שלה, בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

לאתר   לייב,  1Up Nation Central-Startבהתאם  המ  סקרינז  בשלב  המוצר    Round Aימון  נמצאת    –ובשלב 
2Released . 

"( לאישור הפרויקט של  רשות החדשנותהשותפות הגישה בקשה לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן: "
"( ביחס לכל השקעה חדשה  הבורסהסקרינז לייב, כנדרש בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: " 

ימים    30ות. רשות החדשנות לא הביעה עמדה לגבי בקשה כאמור עד תום  של שותפות מו"פ מסוגה של השותפ
מהיום שהוגשה. כנדרש בתקנון הבורסה, השותפות מצהירה, כי התחום העיקרי בו עוסקת החברה הינו מחקר  
ופיתוח או ייצור ושיווק של פירות המחקר והפיתוח וכי החברה מבצעת פרויקטים של מחקר ו/או פיתוח, כהגדרת  

 ים אלה בחוק המו"פ.  מונח 

כי   יצוין,  על    ו ההשקעה אינסכום  כן  דוחותיה הכספיים האחרונים במועד    40%עולה  פי  על  מנכסי השותפות 
    .ההשקעה

 , המבוסס על מידע שנמסר לשותפות מאת החברה.  סקרינז לייבלהלן תיאור קצר של פעילות  
 
 
 
 
 

 
1 https://finder.startupnationcentral.org/company_page/screenz 
לו(.  Startup National Centralבאתר    Releasedשלב    2 )ומחוצה  היעד  בשווקי  לשימוש  זמין  כמוצר    מוגדר 

https://finder.startupnationcentral.org/glossary_page . 

https://finder.startupnationcentral.org/company_page/screenz
https://finder.startupnationcentral.org/glossary_page
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 תיאור חברת סקרינז לייב 

 לשותפות על ידי החברה( )מבוסס על מידע שנמסר 

 רקע .1

 בישראל.   2021סקרינז לייב הוקמה בשנת  

עם יכולות שידור אינטראקטיביות, המאפשרת לכל    פלטפורמה דיגיטלית גלובאלית החברה עוסקת בפיתוח  
הכנסה ולשמור על קשר ישיר עם קהל    שדר הרצאות באמצעות הפלטפורמה, ובאמצעות כך ליצור אדם ל

 ."(הפלטפורמה" או "לייב  סקרינזשל   הפלטפורמה)"  הצופים

חברת סקרינז  על ידי    2020החלו בסוף הרבעון השני של שנת  של הפלטפורמה  האפיון והפיתוח הטכנולוגי  
שחררה גרסאות ראשוניות של  חברת האם    ,(.  תוך כדי תהליך הפיתוח"חברת האם"קרוס מדיה בע"מ )

והתחילה להפיק הכנסות    הפלטפורמה  . לאור הבנה שמדובר במוצר שונה במהותו  מהפלטפומרהלאוויר 
ידי  העסקית מהמוצרים שפותחו   ייעודית  על  חברת האם, החליט דירקטוריון חברת האם להקים חברה 

לגייס הון בכדי להמשיך  על  ואשר תפ  הקשורים לפלטפורמה(  IP)   יםהבלתי מוחשי   יםשתקלוט את הנכס
 . הפלטפומרהאת ולמסחר לפתח  

לייב באוגוסט   זו, הוקמה חברת סקרינז  הקשורים לפלטפורמה  והנכסים הבלתי מוחשיים    2021למטרה 
, ערב  לפקודת מס הכנסה  104לחזקתה מחברת האם באופן מלא, בהתאם לכללים האמורים בסע'  עברו  

 .  שון של סבב הגיוס, אשר במסגרתו השותפות משקיעה בחברההחתימה על הסכמי ההשקעה של השלב הרא

 פעילות החברה   .2

לייב סקרינז  של  וידאו    הפלטפורמה  תוכן  פלטפורמת  בין  המשלב  טכנולוגי,  מוצר  טכנולוגיות    לביןהינו 
המאפשרת לכל אדם ללא ידע מקדים לפתוח ערוץ שידור משלו, למכור כרטיסים ולשדר בשידור חי  , שידור

 .  עיכוב בשידורללא  -  Low Latencyמהמחשב הביתי או הטלפון הנייד באמצעות טכנולוגיית  

לשידור   לעלות  השידור,  במהלך  פעילים  להיות  לצופים  מאפשרת  לייב  סקרינז  של  השידור  טכנולוגיית 
פרטים. במקבי בחדרים  ביניהם  לדבר  או   ל 

 
הטכנולוגיה של סקרינז לייב ליוצרים ואמנים להרוויח כסף מהתכנים שלהם בזכות פתרון  מאפשרת    ,כןכמו  

 (.Marketplaceמשולב של טכנולוגיית וידאו לבין מערכת מסחר ייחודית )

 יזמים או הנהלה או יזמים והנהלה  .3

וחלק  הקים וניהל מיזמים טכנולוגים בתחום המדיה  אשר    יםשנ   20מנכ"ל, יזם בעל ותק של    -   אלי אוזן
   .THEBOXקבוצת מ

סטוארט ניסיון  –  לורנס  בעל  בינלאומי,  עסקי  פיתוח  כ  מנהל  בסוכנ  10-של  כסוכן  התוכן ושנים    יות 
בעבודה מול גופי שידור ושיווק  חברת האם,  שנים כמנהל פיתוח עסקי של    6-, וכWME-וICM  הבינלאומיות

    .פתרונות טכנולוגים

נוחם התוכן,    –  גרניט  נ  20מעל  מנהלת  בישראל    כמפיקה  סיוןישנות  בינלואמיים  פורמטים  של  ראשית 
    בגופי שידור וחברות הפקה כגון קשת וקסטינה הפקות.  ראשיתובעולם 

  5- כחברת האם. כיהן  ב ו  THEBOXבקבוצת    כספים  נכ"ל מ שנים כס  7  -משמש כ  –   רעי גרינבלט )רו"ח(
שנים כרואה חשבון מבקר בפירמת רואי החשבון    4-. עבד כ   שנים כחשב בבית ההשקעות מנורה פיננסים

E&Y  למנהל המכללה  של  האקדמי  מהמסלול  בחשבונאות  והתמחות  עסקים  במנהל  ראשון  תואר  בעל   .
של  מתמחה בניהול כספים  בהתמחות בניהול פיננסי מאוניברסיטה העברית בירושלים.      EMBAותואר  

 חברות וליווי תהליכי גיוס כספים.    

 סביבה כללית  .4

  78  - נכון למועד הדיווח, שוק האירועים הוירטואליים מועדרך בכ  ,שפורסמובהתבסס על תחזיות ומחקרים  

 . 3מיליארד דולרים  774של  גודלל, בעשור הקרוב 10מיליארד דולר, וצפוי לגדול עד פי  

 
3

 -774-to-billion-78-from-grow-to-expected-industry-events-releases/virtual-https://www.prnewswire.com/news

billion-by-2030-301095683.html 
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העולם שהכרנו לפני פרוץ מגיפת הקורונה, הכולל תערוכות, כנסים, אירועים  חלק ניכר מ  ,להערכת החברה
חברתיים, סמינרים לימודיים ועסקיים, גיוס תרומות, מופעי אמנות ומוזיקה, פסטיבלים, ספורט, השקות  

 .אירועים וירטואלייםקיומם של ויסתמך על מתכנני אירועים, אפליקציות ועבור שינוי ימוצרים ותערוכות 

 מוצרים / טכנולוגיה  .5

 הפלטפורמה של סקרינז לייב מורכבת משני רכיבים עיקריים, כדלקמן:

המאפשר תקשורת בין יוצרי תוכן  החברה מפתחת נגן עם יכולות אינטראקטיביות    -  נגן אינטראקטיבי (א
בין    תהמשלבהינו טכנולוגיית שידור  פיתחה החברה    ולבין משתתפים וצופים. הנגן האינטראקטיבי אות

  הזו . הטכנולוגיה  עיכוביםומצב של שידור ללא    VOD,  חיביניהם: שידור  ו  ,אפשרויות שידור שונות

 Lowבמודל של     חי : העלאת קובץ, שידור  , לדוגמאאופן השידור שלואת    קבועלמאפשרת לכל משתמש  

Latency  -    ושידור    עיכובללאRTMP,    ,הדיווח למועד  טכנול רבות  פלטפורמותבנפוץ  אשר  וגיית  . 
של סקרינז   עם  לייב  השידור  ביחד  לשידור  לעלות  במהלך השידור,  פעילים  להיות  לצופים  מאפשרת 

המשתמשים צופים    באמצעות הפלטפורמההמנחה או ליצור שיח בחדרים פרטים בין הצופים בקהל.  
החברה.   שמנהלת  במרקטפלייס  שנמכרים  התוכן  הנגן בכוונת  במוצרי  את  ולפתח  להמשיך    החברה 

 ולהוציא לשוק גרסאות בעלות תכונות מתקדמות יותר.  טראקטיביהאינ

הינו פלטפורמת תוכן  המרטפלייס של סקרינז לייב    -  ("זירת מסחר"או    Marketplace)   מרקטפלייס  (ב
לכל יוצר לפתוח ערוץ תוכן, לעלות את התכנים שיצר בצורה קלה ופשוטה, להחליט   תמאפשרווידאו, ה

. היוצר יכול להחליט האם  ומכירתםתכנים  מתן אפשרות צפיה במה המחיר שהוא רוצה לגבות עבור  

בכל זמן, היוצר    . VODאו   בצורת שידור חימכמה מפגשים או לייצר אירוע בודד    ההבנוי  תוכניתלבנות 
ת בדוח הנתונים שלו, ברווחים שלו ובסוג המשתמשים שרכשו כרטיסים לתוכן שלו. בדומה  יכול לצפו

תכנים.  המרקטפלייס  ,   האינטראקביטילנגן   ובעלי  ליוצרים  ומשווק  להמשיך  בכוונת  עובד  החברה 
 ולפתח את סביבת המרקטפלייס ולהוציא מעת לעת גרסאות.  

 הסביבה התחרותית   .6

להלן טבלה הכוללת פרטים לידיעת החברה, נכון למועד הדיווח, באשר ליתרונות והחסרונות של פתרונות  
לייב, בין אם הם משווקים בפועל במדינות או  הקיימים היום בשוק, המתחרים בפלטפורמה של סקרינז  

 בטריטוריות שבהן בכוונת החברה לפעול, וקיים מידע פומבי לגביהן: 

 

 

לייב, מבוסס במלואו על    סקרינז  הפלטפורמה שלהמתחרים במישרין עם    לפתרונותהמידע דלעיל בנוגע  
האמורים. מהחברה נמסר כי בהתחשב באופיו של המידע האמור,    הפתרונותמידע פומבי הקיים לגבי  

החברה לא בחנה ו/או וידאה את נכונותו של המידע האמור, ואין באפשרותה לבחון ו/או לוודא את המידע  
 ולמידע הפומבי כאמור.האמור, מעבר לבדיקה אותה ערכה 

 

 יתרונות וחסרונות לעומת פתרון החברה  הפתרון תיאור  שם המתרה 
Patreon   ביוצרי לתמיכה  זירה 

 תוכן.  
 מותג מוכר ויודע בתחום.    -: יתרונות 

ג - גיוס  סיבובי  לאחר  השקעות  המאפשרת  גבוהה  ולים  דנזילות 
 בתקופה האחרונה. 

מודל יחיד של תמיכה ביוצרים לעומת מודלים משתנים שהחברה    -:  חסרונות
 מציע ליוצרים ולקהל הרוכשים שלהם.    

 של החברה.  יקטיבאלא פיתחו נגן יחודי להם בהשוואה לנגן האינטר  -

MASTER 
CLASS 

המציע   תוכן  ערוץ 
טאלטים   של  קורסים 

 ידועי שם בתחומם. 

 מותג    -: יתרונות 
 המאפשרת השקעה בתוכן.נזילות גבוהה  -

 חברת תוכן ולא טכנולוגיה. -: חסרונות
עובידם רק עם טלנטים ידועי שם, מה שמצמצם את היכולת ליצר   -

 ר(.  תהכנסות מיוצרי שולים )ווליום גבוה יו 

ON ZOOM   של תוכן  מסחר  זירת 
 זום.

 מותג    -: יתרונות 
 טכנולוגיה ויכולות פיתוח של זום. -

 משדרים(. 1000כמות צופים )עד גבלת מ -: חסרונות
 .  אין תוכנית מנויים רוחבית אלא רק כרטיסים לאירוע יחיד -
 אין אפשרות להקמת ערוצים.  -
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 שקעות ומענקים ה  .7

  השקעות או מענקים. קיבלהלא נכון למועד הדיווח, החברה  

  104לחברה במסגרת הוראות סעיף  הועברה  ידי חברת האם ו-לעיל, הטכנולוגיה פותחה על  1כאמור בסעיף  
 . , ערב החתימה על הסכמי ההשקעה של שלב הראשון של סבב הגיוסלפקודת מס הכנסה

 קניין רוחני   .8

 ידה ואשר אותה היא ממשיכה לפתח.  - זכויות קניין רוחני בטכנולוגיה אשר פותחה על לחברה

 מגבלות ופיקוח  .9

 נכון למועד הדיווח, למיטב ידיעת החברה, פעילותה אינה כפופה למגבלות ולרגולציה הספציפית לפעילותה.

   הסכמים מהותיים .10

בנגן  בלעדי  רישיון שימוש  מהחברה  טכונולוגיות בע"מ רכשה  חברת איוונטר    ,2021מהחברה נמסר, כי בשנת  
אלפי    1,500פעמי של  - לתשלום חדהאינטראקטיבי לטובת שידור וניהול כנסים עסקיים וירטואלים בתמורה  

ל  ,דולר ארה"ב . הרישיון  מהנגן האינטראקטיביממחזור המכירות שחברת איוונטר תפיק    8%-ובתוספת 
 אינו מוגבל בזמן.  

  
 
  

 
  בכבוד רב,           

 
 יוניקורן טכנולוגיות ניהול בע"מ                 

 שותפות מוגבלת  – השותף הכללי ביוניקורן טכנולוגיות 
 על ידי עמית גרין, מנכ"ל  
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