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  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

תקנות דוחות תקופתיים "הלן: )ל 1970-ם( התש"לילתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידי בהתאם

תקנות )להלן: " 2001 -תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א, ("דייםיומי

והתגמול ת הביקורת ות ועדוהחלט ,("חוק החברות")להלן:  1999-חוק החברות, התשנ"ט"(, בעל שליטה

, 2017במרץ  22דירקטוריון החברה מיום טת החלו 2017במרץ  22ומיום  2017במרץ  19של החברה מיום 

 של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביוםמיוחדת כללית  אסיפהזימון להודיע על החברה מתכבדת 

 משרדי)להלן: " , תל אביב(2)קומה  57יגאל אלון במשרדי החברה ברחוב  12:00, בשעה 2017 מאיב 11, 'ה

 ."(החברה

 המיוחדת על סדר יומה של האסיפה הכללית .1

 "(צ.מ.ח, ביחד עם שותפתה בפרויקט, צ.מ.ח המרמן בע"מ )להלן: "החברההתקשרות  אישור .1.1

קבוצת אשטרום בע"מ )להלן: מ למתן שירותי בניה בהסכם"( היזם)אשדר וצ.מ.ח. להלן: "

מרכז מסחרי, משרדים ושני "(, בעלת השליטה בחברה, לבניית הקבלן" או "קבוצת אשטרום"

קומת קרקע על פני שלוש קומות מרתף בהתאמה מעל קומות  22/23( בני 1,2)בתים בנייני מגורים 

מ"ר עיקרי מסחר ומשרדים ועוד שטחי  8,000 -וכ יח"ד 250ועבודות הפתוח הצמוד שבהם ייבנו 

)להלן:  בגני תקווה 22,23חלקות  6717בגוש  101,102,401על מקרקעין הידועים כמגרש  שרות

 ."(והפרויקט מע"ר גני תקו"

  .מנכ"ל החברה, מר ארנון פרידמן עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של אישור .1.2

 העסקאות ומהות עניין אישי זהשמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור  .2

 :שמות בעלי השליטה בחברה .2.1

רואה בקבוצת אשטרום, חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות  החברה

ביב בע"מ, כבעלת השליטה בחברה. למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בקבוצת ערך בתל א

-"( אשר מחזיקה, בכיונדקואשטרום הינה יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ )להלן: "

  מהונה המונפק והנפרע של קבוצת אשטרום ומזכויות ההצבעה בה. 58.68%

 

הרשומה בישראל, כאשר הבעלות המלאה בהון  למיטב ידיעת החברה, יונדקו הינה חברה פרטית

"(. הבעלות מרגןהמניות המונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ )להלן: "

מוחזקים בידי השקעות רנה  33.33%( 1בהון המניות המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: )
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ל גיל גירון ודפנה לוי באמצעות ( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה ש1977וחיים גירון )

מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל  33.33%( 2חברות בבעלותם ושליטתם המלאה; )

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות 1982)

( בע"מ, חברה 1982מוחזקים בידי השקעות משורר ) 15.31%( 3בבעלותם ושליטתם המלאה; )

פרטית בשליטתם המלאה של ליפא ויהודית משורר, ירון משורר וסיגל משורר באמצעות חברות 

מוחזקים בידי אבן נייר ומספריים בע"מ, חברה פרטית  10.93%( 4בבעלותם ושליטתם המלאה; )

ם , יורם רובין ונעמה )רובין( לימון באמצעות חברות בבעלותיונתן רוביןבשליטתם המלאה של 

( בע"מ, חברה פרטית 1981מוחזקים בידי השקעות מייבלום ) 7.10%( 5ושליטתם המלאה; )

 בשליטתם המלאה של נורית מור וורדה ליפשיץ באמצעות חברות בבעלותן ושליטתן המלאה. 

 

לאור האמור, למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, מכוח 

הם בכל הקשור להחזקותיהם בחברה, הינם בעלי השליטה בחברה המפורטים שיתוף פעולה ביני

לעיל, בין במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובשליטתם המלאה, קרי ה"ה: גיל 

גירון, דפנה לוי, אברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, 

 ., נורית מור וורדה ליפשיץיונתן רוביןלימון,  נחמיה רובין, נעמה )רובין(

 

 :מהות העניין האישי .2.2

 שעל סדר היום( 1.1)נושא למתן שירותי בניה עם קבוצת אשטרום התקשרות בהסכם  .2.2.1

הינה צד להתקשרות בפרויקט מע"ר גני תקוה  ,בעלת השליטה בחברה ,קבוצת אשטרום

 ליפשיץ, רובין, משורר, גירון, יזהב ,נוסבאום המשפחות. בני בניהלמתן שירותי  בהסכם

בשל החזקותיהם  בחברה משותפים שליטה כבעלי להיחשב עשויים, המפורטים לעיל ומור

מכוח שיתוף הפעולה האמור ביניהם. המשותפת בהן, ברה ושליטתם בקבוצת אשטרום ובח

עניין אישי בהתקשרות. בנוסף, לבני  בעליעשויים להיות "ל על כן גם בני המשפחות הנ

המשפחות שהינם דירקטורים בחברה: ה"ה גיל גירון, אברהם נוסבאום, אלכס ליפשיץ 

 .וירון משורר, יש עניין אישי בהתקשרות הנ"ל

 1.2)נושא  אישור עדכון לתנאי העסקתו וכהונתו של מר מנכ"ל החברה, מר ארנון פרידמן .2.2.2

 שעל סדר היום(

 של יומה סדר שעל 1.2 בנושאישי בחברה אין עניין א השליטה לבעלי ,החברה ידיעת למיטב

 .האסיפה

 זהן ומהות ענייהשליטה יש עניין אישי  יאשר לבעל אותבעסקשמות הדירקטורים בעלי ענין אישי  .3

  שעל סדר היום( 1.1)נושא  קבוצת אשטרוםמלמתן שירותי בניה התקשרות בהסכם 

בעלי עניין אישי כ חשבעשויים להי וירון משורר ,אברהם נוסבאוםהדירקטורים ה"ה גיל גירון,  .3.1

שעל סדר היום, מאחר שהם נמנים על בעלי השליטה בחברה  1.2 בהתקשרות המתוארת בנושא

 ובקבלן. 

 וירון משורר אברהם נוסבאוםגיל גירון, ה"ה לעיל  3.1הנמנים בסעיף חברי הדירקטוריון בנוסף,  .3.2

( מר אלכס 2) ;רוםהיותם דירקטורים בקבוצת אשטמכוח בעלי עניין אישי עשויים להיחשב כ

ובשל כך שרעייתו, הגב' ורדה  למנכ"ל בקבוצת אשטרוםמכוח היותו משנה בעל עניין אישי ליפשיץ 
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בעלת עניין עשויה להיחשב כ גב' דליה שאשו( 3) ליפשיץ, נמנית על בעלי השליטה בחברה ובקבלן;

 .מכוח היותה מועסקת ע"י קבוצת אשטרוםאישי 

 שעל סדר היום( 1.2)נושא  פרידמןמנכ"ל החברה, מר ארנון  של  עדכון לתנאי העסקתו וכהונתו

של בעדכון תנאי העסקתו וכהונתו ידיעת החברה, לדירקטורים בחברה אין עניין אישי  למיטב .3.3

 .החברה ל"מנכ

  ןותנאיהת יועיקר ההתקשרו תיאור .4

, ם קרוביהםאו ע השליטה בה ישל החברה עם בעל אותעל סדר יומה של האסיפה הכללית אישור עסק

 כדלקמן:

 שעל סדר היום( 1.1)נושא  למתן שירותי בניה עם קבוצת אשטרוםהתקשרות בהסכם  .4.1

 רקע .4.1.1

 22וביום  ,2017במרץ  19ועדת הביקורת של החברה ודירקטוריון החברה אישרו ביום 

קבוצת אשטרום מ למתן שירותי בניה בהסכם היזם בהתאמה, את התקשרות ,2017במרץ 

"(, בעלת השליטה בחברה, לבניית מרכז הקבלן" או "צת אשטרוםקבובע"מ )להלן: "

קומת קומות בהתאמה מעל  22/23( בני 1,2ים מסחרי, משרדים ושני בנייני מגורים )בת

 8,000 -וכ יח"ד 250קרקע על פני שלוש קומות מרתף ועבודות הפתוח הצמוד שבהם ייבנו 

 101,102,401ן הידועים כמגרש על מקרקעי מ"ר עיקרי מסחר ומשרדים ועוד שטחי שרות

בתמורה וזאת  "(פרויקט מע"ר גני תקווהבגני תקווה )להלן:  22,23חלקות  6717בגוש 

 .אלפי ש"ח 275,250כוללת של 

עם הקבלן ועם צ.מ.ח בעבודות חפירה ודיפון  היזםלפרטים בדבר התקשרות קודמת של 

 להלן.  7.2.1בפרויקט מע"ר גני תקווה, ראו סעיף 

 עבודות הבניה וביצועןהיקף  .4.1.2

 Turnלהלן ועל בסיס של הקבלן יבצע את כל עבודות הבניה בתמורה פאושלית כמפורט

Key Project.בהתאם לתכניות ולמפרטים שיצורפו להסכם , 

  קבלני משנה וספקי חומרים .4.1.3

 הקבלן רשאי לבצע חלק מעבודות הבניה באמצעות קבלני משנה, שייבחרו על ידו, ויהיו

 "(.קבלני המשנה" :קבלני מתאים )להלן בעלי סיווג

התמורה לקבלני המשנה תשולם על ידי הקבלן והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום 

בגין כך. האחריות בגין עבודות הבניה שיבוצעו על ידי קבלני המשנה, ככל שהם  המהחבר

  יבוצעו כאמור, תהינה על הקבלן.

 לוח זמנים .4.1.4

מועד הסיום של פה הכללית של בעלי מניות החברה, בכפוף לאישור ההסכם ע"י האסי

 "(. מועד סיום עבודות הבניה" -)להלן 2020במאי  5לאכלוס( יהיה  4העבודות )קבלת טופס 

 התמורה בגין ביצוע עבודות הבניה ואופן התשלום .4.1.5

המשרדים ושני המבנים  בגין ביצוע העבודות לבניית המרתפים, המרכז המסחרי,

 :ןבתוספת מע"מ כדין )להל אלפי ש"ח 275,250לקבלן סך של  יזםישלם ה 1,2שמספרם 

 "(. סכום התמורה"
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סכום התמורה יהיה צמוד למדד תשומות הבניה בעיקור שעות הקיץ, כאשר בסיס החישוב   

  נקודות. 109.0ועומד על  2016בדצמבר  15שפורסם ביום   2016הוא מדד חודש נובמבר 

ב התקדמות ביצוע עבודות הבניה, בהתאם לחשבונות סכום התמורה ישולם בהתאם לקצ  

אושרו ע"י המפקח, כהגדרתו בהסכם. החשבונות חלקיים שיוגשו אחת לחודש וי

 .45 המאושרים ישולמו בתנאי שוטף +

 פיצוי על פיגור בסיום עבודות בניה במועד .4.1.6

לן ככל שהקבלן לא יסיים את עבודות הבניה עד למועד סיום עבודות הבניה, ישלם הקב

, בגין כל יום איחור ועד למועד סיום עבודות הבניה בפועל, פיצוי מוסכם בגובה של יזםל

( יום 1מההיקף הכללי של סכום התמורה, בתוספת הפרשי הצמדה, בגין כל אחד ) 0.033%

 פיגור.

 בטחונות .4.1.7

ערבות  יזםלהבטחת התחייבויות הקבלן לביצוע עבודות הבניה, ימציא הקבלן לטובת ה

 יחידי היזם"(, אשר תחולק בין ערבות הביצועמסכום התמורה )להלן: " 5%ל בשיעור ש

 כדלקמן:

מסכום  50% -צ.מ.ח ימציא הקבלן ערבות בנקאית אוטונומית בסכום השווה לל .4.1.7.1

  ערבות הביצוע.

  מסכום ערבות הביצוע. 50%תערוב קבוצת אשטרום בערבות עצמית בסך  לחברה .4.1.7.2

בסעיף זה בות טיב עפ"י החלוקה המופיעה בגמר הבניה תוסב ערבות הביצוע לער .4.1.7.3

 לעיל.

שטחי המסחר  ,חודשים מגמר הבניה ומסירת הדירות 24לאחר מינימום של  .4.1.7.4

סכם ולאישור מנהל והמשרדים לרוכשיהן ו/או לשוכרים ובכפוף לתנאי הה

 18. לאחר 2% -( ללעיל)עפ"י החלוקה המופיעה  הטיב ערבותהפרויקט תוקטן 

 לאישור מנהל הפרויקט תוחזר ערבות הטיב לקבלן. חודשים נוספים ובכפוף

 שינויים  .4.1.8

"(, השינויים" -)להלן ולשנות את היקף או מהות עבודות הבניה מיוזמת יזם יבקשככל שה

הקבלן יהא זכאי לתמורה נוספת כפי שתאושר ע"י המפקח )עפ"י ניתוח מחירים שיבצע 

. שינויים שיבוקשו 10%ה של הקבלן(, כשהבסיס יהיה עפ"י מחירון "דקל" עדכני ובהנח

  ע"י הדיירים במסגרת הליך שינויי דיירים יתומחרו לפי מחירון דקל לשינויי דיירים.

 

 3%בודות הבניה, בחריגה של עד היקף או מהות עב שינויאף האמור לעיל,  עליצוין כי, 

לא יחשב כשינוי מהותי  טבפרויק מהתמורה לקבלן וזאת ככל ויחול שינוי בעבודות

 הנהלת החברה תהיה רשאית לאשר שינוי כאמור מבלי להידרש לכל אישור נוסף.ו

 ביטוחים, אחריות ושיפוי .4.1.9

וכמקובל בשוק.  יזםהקבלן יערוך על חשבונו ביטוחים בהתאם להוראת יועץ הביטוח של ה

מקרה  בכליזם הקבלן יהא אחראי לכל נזק שנגרם בגין מעשה ו/או מחדל שלו וישפה את ה

 או תביעה כלשהי של צד שלישי כלשהו.של דרישה ו/
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 יזםהפסקת עבודות בניה על ידי ה .4.1.10

ת א יקסיזם יפלפיצוי המגיע לקבלן במקרה בו ה ,בין היתר ,הסכם ההתקשרות מתייחס

בהתאם לנוסחאות המקובלות בהסכם המדף  עבודות הבניה מסיבות התלויות בו

ונות כאשר כל פיצוי כפוף הממשלתי. אופן חישוב הפיצוי שונה לסיטואציות היפרדות ש

 .יזםלאישור מנהל הפרויקט מטעם ה

 הכרעות בחילוקי דעות .4.1.11

לבין הקבלן,  יזםבכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או אי הסכמה שיתגלו בין ה

יזם מתחייב הקבלן שלא להאט את קצב ביצוע העבודות ולא להפסיק את ביצוען. ה

וקת. חילוקי דעות במידה ויהיו יתבררו בהליך לשלם כל תשלום שלא יהיה במחל מתחייב

 בוררות.

 שעל סדר היום( 1.2 )נושא פרידמןעדכון לתנאי העסקתו וכהונתו של מנכ"ל החברה, מר ארנון  .4.2

 רקע .4.2.1

, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של 2017במרץ  22 ביום

 מרכון תנאי העסקתו וכהונתו של עדאת  2017במרץ  22 -ו 2017במרץ  19ם ימיהחברה מ

 כדלקמן: ,"("להמנכ)להלן: " החברה"ל מנכ, פרידמן ארנון

  שכר קבוע: .4.2.1.1

 חודשי , מר פרידמן יהיה זכאי לשכר בסיס1בהתאם למדיניות התגמול של החברה

משכורת החל מ"ח, אלפי ש 75של  חודשי חלף שכר בסיס ש"ח,אלפי  85של בסך 

  .לא יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. השכר החודשי 2017מרץ חודש 

 :שנתי מענק .4.2.1.2

החישוב המצטבר של עודכן כי בהתאם למדיניות התגמול של החברה,  .א

 2015המענק )על בסיס הרכיב המדיד(, במנגנון תלת שנתי, יהיה החל משנת 

 .כפי שנקבע בעבר 2013זאת חלף מנגנון תלת שנתי החל משנת  ואילך

לא  למר פרידמןנק של מר פרידמן באופן בו עודכן רף הזכאות למעכמו כן,  .ב

 2,במידה והרווח לפני מס )על בסיס הרכיב המדיד( לקבלת מענק זכאותתהא 

וזאת , מיליון ש"ח 40 -נמוך מ ,הממוצע בשנה השוטפת ובשנתיים שקדמו לה

תנאי הסף )להלן: " שנקבע בעבר מיליון ש"ח 17של לפני מס חלף רווח 

   ."(המעודכן לקבלת מענק

אסיפה  המובא לאישורלקבלת מענק יצוין כי על פי תנאי הסף המעודכן 

)כהגדרתו במדיניות  של החברה לפני מס, הרי שבהתאם לרווח זו כללית

 אלפי ש"ח 100,440לסך של  םאשר הסתכ 2016 -ו 2015בשנים התגמול(, 

                                                      
1

  שצורפה ( 2017-01-006616)אסמכתא מס':  2017בינואר  18כפי שאומצה על פי החלטת האסיפה הכללית של החברה ביום  

( )מידע זה מהווה הכללה על דרך 2016-01-087579)אסמכתא מס':  2016בדצמבר  12כנספח א' לדוח זימון האסיפה מיום 

 "(.מדיניות התגמול)להלן: "ההפניה( 
2

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. מדיניות התגמול של החברהל 7בעמוד כהגדרתו  
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)בנטרול הפסד המיוחס לזכויות שאינן  בהתאמה ,אלפי ש"ח 94,265 לסך שלו

  .למענק, היה זכאי מר פרידמן ות שליטה(מקנ

עשוי להיות זכאי למענק בשיקול דעת, על בסיס כמו כן, מר פרידמן  .ג

 ברוטו חודשיות בסיס משכורות 3 -קריטריונים שאינם מדידים, שווה ערך ל

)אשר בה לא מוצע כל  מיליון ש"ח 3בסך של ובלבד שיעמוד בתקרת המענק 

ול דעת, יילקחו בחשבון ע"י ועדת התגמול . במסגרת מתן מענק בשיקשינוי(

( 1)ודירקטוריון החברה, בין היתר, אחד או יותר מהפרמטרים שלהלן: 

( הצורך של החברה 2תרומתו והישגיו של מנכ"ל החברה בשנה הרלוונטית; )

לשמר את המנכ"ל לאור כישוריו, ניסיונו או הידע הייחודי הקיים אצלו; 

, כי במסגרת אסיפה כללית זו, לא מוצע יובהרמצבה הכספי של החברה. 

 שינוי בתקרת המענק אלא באפשרות למתן מענק בשיקול דעת בלבד. 

 ביטוח, שיפוי ופטור: .4.2.1.3

כמו כן, יובהר כי מר פרידמן זכאי להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 

ונושאי משרה בנוסח המקובל בחברה ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה 

למדיניות התגמול וכן כפי שתעודכן מעת לעת, וכן יהיה זכאי  9ט בסעיף כמפור

לקבל כתב שיפוי ופטור מהחברה בנוסח המקובל בחברה ובתנאים זהים ליתר 

נספח כתב השיפוי והפטור המעודכנים בחברה ראו  לנוסחנושאי המשרה בחברה. 

( ונספח 2012-01-035190)מס' אסמכתא:  2012בפברואר  12דיווח מיידי מיום ג' ל

 ., בהתאמה(2015-01-029199)אסמכתא מס':  2015במאי  26ג' לדיווח מיום 

יהיו ללא שינוי מתנאי כהונתו והעסקתו כפי שאושרו  פרידמןיתר התנאים להם זכאי מר  .4.2.2

 .20153בפברואר  5ביום ע"י האסיפה הכללית של החברה 

)במונחי עלות לחברה(,  2016מר פרידמן לשנת לתמצית תנאי הכהונה וההעסקה של  .4.2.3

לפרק ד' לדוח התקופתי  21 לתקנה 2 הערה ראו, 2016לרבות המענק ששולם לו בגין שנת 

( 2017-01-023770)אסמכתא מס':  2017במרץ  22שפורסם ביום  2016של החברה לשנת 

 (.הההפני דרך על הכללה מהווה זה ידע"( )מהתקופתי הדוח)להלן: "

 בהתאם( לחברה עלות)במונחי למר פרידמן המוצעים תנאי ההעסקה  לפרטים אודות .4.2.4

  לדוח זימון אסיפה זה. נספח א' ראו דוחות מיידים ותקופתיים, לתקנות השישית לתוספת

 פרטים נוספים על עדכון תנאי העסקה של מנכ"ל החברה: .4.2.5

 .בחברה עניין בעל של משפחה בן אינו"ל המנכ .א

 .ציבורית נכדה חברה אינה החברה .ב

, למר פרידמןוח זה, היחס בין עלות תנאי העסקה והכהונה המוצעת למועד ד נכון .ג

ואילו  ,12.7השכר הממוצע בחברה הינו  לבין ,תותנאי העסקהמוצע לעדכון הלאחר 

                                                      
3

"( וכן דוח תוצאות מנכ"לדוח זימון )להלן: "( 2015-01-019216מס': )אסמכתא  2015בינואר  26ראו דוח זימון אסיפה מיום  

 (.2015-01-026491)אסמכתא מס':  2015בפברואר  5האסיפה מיום 
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השכר החציוני  לבין למר פרידמןהיחס בין עלות תנאי העסקה והכהונה המוצעת 

 .24.2בחברה הינו 

עלות התגמול השנתית  סךלי( )מענק שנתי מקסימלהמשתנה בין הרכיב  היחס .ד

  .80% לא יעלה על, תו, לאחר עדכון תנאי העסקלמר פרידמןהמקסימלית 

 ראו, המקצועי וניסיונו מומחיותו, כישוריו, דמןימר פראודות השכלתו של  לפרטים .ה

 .התקופתי לדוח' ד לפרקא' 26 תקנה ההפניה דרך על

 שעל סדר היום 1.1בנושא  שבה נקבעה התמורה הדרך .5

 שעל סדר היום( 1.1)נושא אשטרום למתן שירותי בניה עם קבוצת קשרות בהסכם הת

למשא ומתן שהתנהל בין נציגי  לעיל, נקבעה בהתאם 4.1התמורה בהתקשרות החברה המתוארת בסעיף 

 בין היתר, על המפורט להלן: ,היזם לבין הקבלן, ובאישור ועדת הביקורת, בהסתמך

 ועדת הביקורת .5.1

לעיל,  4.1לבין הקבלן בהתקשרות המתוארת בסעיף  יזםשנקבעה בין ה לשם בחינת התמורה

מאיר מלכה ממשרד פיטנגו  מינתה ועדת הביקורת של החברה, מומחה בלתי תלוי מטעמה, מר

יצוין, כי ועדת הביקורת ערכה ראיונות בעבר עם "(. המומחהמ )להלן: "הנדסה אזרחית בע"

אות מהסוג המובא לאישור במסגרת אסיפה מספר מועמדים לתפקיד המומחה לבחינת עסק

מובהר, כי הנהלת בעבר לישיבות ועדת הביקורת ולבקשתה. כללית זו. אותם מועמדים זומנו 

וועדת הביקורת היא שבחנה את לקחו כל חלק בבחירת המומחה  החברה ויועציה המשפטיים לא

ור אסיפה כללית . במסגרת ישיבתה לבחינת ההתקשרות המובאת לאישהעסקת המומחה כאמור

ההשכלה והניסיון המתאימים  זו, ועדת הביקורת בחנה ומצאה כי המומחה הינו בעל הכישורים,

בתמחור ההתקשרות המובאת לאישור אסיפה זו וכי הינו בלתי תלוי בחברה ו/או בבעלי השליטה 

ו/או בחברה, קרוביהם ו/או מי מטעמם וכי אינו מקיים כל קשר עסקי עם בעלי השליטה בחברה 

 . בכלל ו/או בקשר עם פרויקט מע"ר גני תקווהעם החברה 

,  מע"ר גני תקווה המומחה קיבל מהנהלת החברה את ההסכם, התכניות והמפרטים של פרויקט

ובהתאם ביצע ניתוח מחירים ברמה קבלנית לכל אחד מרכיבי הפרויקט )וכן, למקצועות השונים( 

  והקבלן. היזםשנחשף למחיר עליו סיכמו  על פי כתב כמויות שהכין בעצמו וזאת מבלי

 

כתב הכמויות תומחר על ידי המומחה על בסיס ניסיון מצטבר לאורך שנים, בכלל, ועל בסיס 

עשרות פרויקטים שונים אותם מלווה המומחה בהווה, בפרט, וזאת משלב בדיקת המכרזים 

, והכנת חשבון סופי באותם הפרויקטים דרך הכנת חשבונות חלקיים לאורך חיי הפרויקטים

מע"ר גני  בהכנת כתב הכמויות התחשב המומחה בהיקף ובמורכבות פרויקטוהסקת מסקנות. 

יחד עם שטחי מגורים, חניות, חדרי שירות ומאפיינים  ומשרדים בעירוב שטחי מסחר ך, כתקווה

  .וביצע את ההתאמה הנדרשת נוספים
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לעיל,  4.1ההתקשרות המתוארת בסעיף לאחר שסיים המומחה את הליך בחינת התמחור בגין 

 0.8%-עם הקבלן היה נמוך בשיעור של כהיזם  המומחה כי סיכום המחיר שאליו הגיעמצא 

מהתמחור לעבודות שנעשה על ידו ולפיכך, הינו במחירי שוק. יצוין, כי מר מלכה בדק גם את 

סוכמה עמו מקובלת משך הזמן אותו ביקש הקבלן לביצוע הפרויקט והגיע למסקנה כי התקופה ש

  בפרויקטים דומים.

 

במסגרת הדיון שערכה לעניין העסקה  כאמור הוצגו לוועדת הביקורת המומחה מסקנות עבודת

לעיל, ובמהלכו סקר המומחה את תהליך העבודה; ממצאיו; מסקנותיו;  4.1המתוארת בסעיף 

 לעיל.  4.1בסעיף  וההשוואה שערך למחירים שסוכמו עם הקבלן בהתקשרות המתוארת

 

לאחר שנושאי המשרה של החברה יצאו מהישיבה, דנה ועדת הביקורת יחד עם המומחה 

המומחה. ועדת הביקורת קבעה, בין היתר, על בסיס מסקנות בממצאיו והחליטה, לאמץ את 

עם  נציגי היזם ושסיכמלהלן, כי המחיר  8.1עבודתו של המומחה והנימוקים המפורטים בסעיף 

 לעיל הינו, סביר, ראוי, בתנאי שוק ואף למטה מכך. 4.1וארת בסעיף הקבלן בעסקה המת

)להלן: נציג של מספר בעלי מניות של החברה גוף הסכמות אליהן הגיע החברה עם לפירוט אודות  .5.2

, עם בעלת , חברות בשליטתה או חברות קשורות שלהשל החברה בהתקשרויות"( הגוף המייעץ"

 בניה/או לקבלת שירותי תכנון ו , או חברות בשליטתה,בחברה, קבוצת אשטרום בע"מ השליטה

בפרויקטים בבעלות החברה ו/או בפרויקטים של החברה עם שותף מהותי ו/או עם שותף שאינו 

  .ד' לדוח התקופתיפרק ב 22לתקנה  8-ו 7מהותי )כהגדרת מונחים אלה במתווה(, ראו סעיפים 

מסך היקף יחידות הדיור  25%-שיעור של כיצוין, כי החברה התחייבה כלפי הגוף המייעץ כי  .5.3

במתווה( שהחברה תחל  בפרויקטים בבעלות החברה ו/או עם שותף שאינו מהותי )כהגדרתו

, יבוצעו עם צדדים שלישיים על דרך של קבלת הצעות מחיר לבחירת בביצוען בכל שנה קלנדרית

החברה עמדה ברף שנקבע קבלן זוכה לפרויקט הספציפי ובתנאים כפי שתקבע החברה. יצוין, כי 

 ., בכל אחת מהשנים, מאז אימוצובמסגרת המתווה

 

 שעל סדר היום יםיות בנושאוהמנ שורים נדרשים ותנאים לביצוע העסקאותאי .6

, 2017במרץ  22וביום  2017במרץ  19של החברה ביום התגמול ולאחר שניתן אישורה של ועדת הביקורת 

ת והמתוארת יוההתקשרו ותטעונ, 2017במרץ  22ן החברה מיום ולאחר קבלת אישור דירקטוריו

, קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה המכונסת על פי דוח זה ברוב מיוחד לעיל 4.3עד  4 פיםבסעי

 .להלן 10כאמור בס' 

 לביצוע עסקאות דומות בין החברה לבעלי השליטה בשנתיים האחרונות אישורים .7

העסקאות המובאות לאישור האסיפה הכללית שנחתמו בשנתיים לא קיימות עסקאות מסוגן של 

 , או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון, ביןהאחרונות שקדמו למועד אישור הדירקטוריון

החברה לבין בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, או שלבעלי השליטה או קרוביהם היה עניין אישי בהן, 

  למעט:

 שעל סדר היום( 1.1)נושא  או מי מטעמה שליטה תבעלדומות עם ת אועסק .7.1
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בהסכם לביצוע עבודות וצ.מ.ח עם קבוצת אשטרום  ביחד עם צ.מ.ח החברה התקשרה .7.1.1

בדוח  22לתקנה  15 חפירה ודיפון בפרויקט מע"ר גני תקוה. לפרטים נוספים ראו סעיף

  התקופתי.

השליטה, קבוצת , חברה בת של בעלת עם אשטרום הנדסה ובניה בע"מהחברה התקשרה  .7.1.2

אשטרום, בהסכם לביצוע עבודות חפירה ודיפון בפרויקט הידוע בשם נווה מונוסון. 

 בדוח התקופתי. 22לתקנה  16לפרטים נוספים ראו סעיף 

לביצוע שירותי בניה בפרויקט הידוע  מיםהחברה התקשרה עם קבוצת אשטרום בהסכ .7.1.3

)מס'  2015באוקטובר  13דיווח מיידי מיום לפרטים נוספים ראו בשם "אגמים". 

-2015-01)אסמכתא מס':  2015ביוני  25( ודיווח מיום 2015-01-057027אסמכתא: 

057027). 

אשטרום : ")להלן אשטרום הנדסה ובניה בע"מעם החברה התקשרה בעדכון להסכם קיים  .7.1.1

, תוספות , בין היתר, עבודות חפירה ודיפוןCבבניין  תבצע אשטרום הנדסה, לפיו "(הנדסה

 22לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  , בפרויקט הידוע בשם "טריו".דוי בניה ועשטח

  .(2014-01-227274)מס' אסמכתא:  2014בדצמבר 

החברה   אשר השותפים המוגבלים בה הינם: נאות אשדר בת ים )שותפות מוגבלת(, .7.1.2

חברה  ,והחברה לתרבות ופנאי בת ים בע"מ והשותף הכללי בה, חברת עץ בשלכת בע"מ

התקשרו עם אשטרום הנדסה והשותפות לה בפרויקט, בהסכם  פרטית בבעלות החברה,

 22למתן שירותי בניה בפרויקט הידוע בשם "אשדר בת ים". לפרטים נוספים ראו תקנה 

 בדוח התקופתי.

( בע"מ התקשרו בהסכם 1965אשדר ייזום ובניה, צ.מ.ח המרמן בע"מ ואזורים ובנין ) .7.1.3

יה ועם צ.מ.ח, בפרויקט "קרניצי החדשה". לפרטים נוספים ראו דיווח לביצוע שירותי בנ

 .(2013-01-078609)מס' אסמכתא:  2013ביוני  30מידי מיום 

  והדירקטוריון , התגמולביקורתנימוקי וועדת ה .8

 שעל סדר היום( 1.1)נושא  קבוצת אשטרוםלמתן שירותי בניה מהתקשרות בהסכם  .8.1

ניסיון  ניטין מוכח בתחום עבודות בניה קבלניות, ולחברהניסיון רב, ומולקבוצת אשטרום  .8.1.1

 רב שנים בעבודה עמה.

קבוצת ועדת הביקורת והדירקטוריון, ציינו בהחלטתם, כי איתנותה הפיננסית של  .8.1.2

, יחד עם עבודתה המקצועית והאיכותית, מהווה שיקול משמעותי לאישור אשטרום

צב המשק והשפעתו על קבלנים ההתקשרות כאמור, במיוחד בתקופה זו, בשים לב למ

 קבוצת אשטרום.בתחום פעילותה של 

ערוכה לבצע את עבודות קבוצת אשטרום ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים, כי  .8.1.3

יה בפרקי הזמן הנדרשים ולמלא אחר התחייבויותיה בתקופת האחריות והבדק ואת יהבנ

 .לעיל 4.1ם המתואר בסעיף פי ההסכ-יתר התחייבויותיה על
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לעיל, נבדקה על ידי ועדת  4.1מורה לעבודות הבנייה בהתקשרות המתוארת בסעיף הת .8.1.4

הביקורת של החברה שהסתייעה במומחה בלתי תלוי מטעמה )מר מלכה(, שבחן במסגרת 

מחיר שסוכם ובהשוואה להגיש לוועדת הביקורת של החברה, פורט אותו תחשיב מ ועבודת

ך הבחינה שהתבצע על ידי המומחה בעסקה עם קבוצת אשטרום ולאור האמור והלי

הבלתי תלוי כאמור, והתרשמות ועדת הביקורת מהליך העבודה של המומחה ואי תלותו 

בבעלת השליטה, מצאה ועדת הביקורת כי המחיר שסוכם עם הקבלן הינו, סביר, ראוי, 

  ואף למטה מכך.בתנאי שוק 

 היום( שעל סדר 1.2)נושא  עדכון תנאי כהונתו של מר ארנון פרידמן .8.2

 והינ עדכון תנאי העסקתו של מר פרידמןהתגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי  ועדת .8.2.1

העניין, וזאת בשים לב לניסיונו  בנסיבות והוגנים סביריםתנאי כהונתו  וכי החברה לטובת

 ותחומי תפקידיו, החברה צרכי, הישגיו, השכלתו, מומחיותו, כישוריו, החברה"ל כמנכ

 השנים שמונהב החברה להצלחתפרידמן  מרת תרומתו המשמעותית של . כן ניכראחריותו

 .האחרונות

מר ועדת התגמול והדירקטוריון, בחנו את היחס בין עלות תנאי הכהונה והעסקה של  .8.2.2

סבירים,  הינם לבין השכר הממוצע והחציוני בחברה ומצאו, כי יחסים אלופרידמן 

 בחברה. ודההעב יחסי על את המקובל ואין להם השפעה הולמים

כמו כן, בהתאם לניסיונם והיכרותם של חברי ועדת התגמול והדירקטוריון עם חברות  .8.2.3

מר פרידמן בעלות אופי והיקפי פעילות דומים לאלו של החברה, עלה, כי עלות השכר של 

 .הינה ראויה וסבירה ויש בה כדי לתמרץ את המנכ"ל להשגת יעדיה של החברה

לאחר שבחנו את , תגמול ודירקטוריון החברהועדת ה אוהאמור לעיל, מצ לאורלסיכום, 

תוך התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס תנאי כהונתו של מר פרידמן 

לתוספת הראשונה א' לחוק ב' -חלקים א' וב' ו267במדיניות התגמול בהתאם לסעיף 

 זאת בהתחשבהינה הוגנת וסבירה, וכל תנאי העסקה החדשים כי התמורה על פי החברות 

היקף ו, אופייה , חוסנה, רווחיותהגודלה של החברה באמור לעיל ובהתחשב ב: )א(

לשמר היבט היכולת ין היתר, במדיניותה ארוכת הטווח של החברה ויעדיה ב; )ב( פעילותה

נושאי משרה מוכשרים ואיכותיים, שהרי העמדת צוות ניהול בכיר ברמה גבוהה ובעל 

גו ו גורם משמעותי בהצלחת בחברה; )ג( נתוני השוואה שהוצמסירות גבוהה לחברה הינ

פורסמו ע"י חברות ציבוריות בקשר עם תנאי שועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בפני 

העסקה לבעלי תפקידים דומים בענף הנדל"ן למגורים לחברות בעלות מאפיינים דומים 

 ות בשנים האחרונות ועוד(;לחברה )על פי פרמטרים של שווי שוק, סך מאזן, ממוצע הכנס

 חברה.המעודכנת בבהתאם למדיניות התגמול הינו הסכם ההעסקה עדכון )ד(  -ו

 והתגמול ת הביקורתושמותיהם של הדירקטורים אשר השתתפו בדיוני הדירקטוריון וועד .9

 בנושאים שעל סדר היום ה, שדנ2017במרץ  19מיום  וועדת התגמול בישיבת ועדת הביקורת .9.1

השתתפו כל חברי  ,שעל סדר היום 1.2שדנה בנושא  2017במרץ  22דת התגמול מיום ובישיבת וע

 פרץ גוזה)דירקטור חיצוני ויו"ר הועדה(;  יעקב רזשל החברה: ה"ה והתגמול ת הביקורת ווועד
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)דירקטור בלתי  מר גדעון באום )דירקטור בלתי תלוי(; מר דורון שטיגר)דירקטור חיצוני(; 

 .תלוי(

השתתפו חברי , שעל סדר היום בנושאיםשדנה , 2017במרץ  22מיום  קטוריוןבישיבת הדיר .9.2

 אברהם נוסבאום )יו"ר הדירקטוריון(; וריון של החברה כמפורט להלן: ה"ה גיל גירוןהדירקט

מר ירון ; )דירקטור(; אלכס ליפשיץ )דירקטור(; דליה שאשו )דירקטורית( משורר)דירקטור(; ירון 

פרץ מר )דירקטור חיצוני(;  יעקב רזמר )דירקטור בלתי תלוי(;  ון באוםגדעמר משורר )דירקטור( 

 )דירקטור חיצוני(. גוזה

  פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית -חלק ב'

 באמצעות כתב הצבעה הצבעה  .10

מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב הסדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי שעל  בנושא

באופן שכתב ההצבעה , אליו( יש להמציא למשרדי החברה לצרףיש ש המסמכים כל עםההצבעה )יחד 

שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות  4-יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ

 .2017 במאי 1לפני מועד האסיפה, היינו עד ימים  10עמדה הינו עד 

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית  .11

להצביע על כל אחד מהנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת מניות לא רשום זכאי  בעל .11.1.1

הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: 

https://votes.isa.gov.il (.מערכת ההצבעה האלקטרונית: ")להלן" 

ל מחבר הבורסה , זכאי לקבשלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסהבעל מניות לא רשום  .11.1.2

הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה 

האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית. יצוין כי ניתן להצביע באמצעות 

' הביום  6:00מערכת ההצבעה אלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית בשעה 

    .2017 במאי 11

   4הנדרש בוהר .12

סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין  שעל. 1.1בנושא  ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב .12.1.1

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב 1קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )

; בהצבעה המשתתפים, העסקהעניין אישי באישור בעלי מכלל קולות בעלי המניות שאינם 

על מי  ;הנמנעים קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי של ותהקול כלל במניין

 המתנגדים קולות סך( 2) לחוק החברות. 276שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

 זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור על עלה לא( 1) בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב

 . בחברה ההצבעה

 

                                                      
4

ההחלטה. לפרטים יקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת הצעת לא שיעור ההחזקות של בעל השליטה בזכויות ההצבעה בחברה  

 לעיל. 4נוספים, ר' סעיף 
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הינו רוב רגיל בהצבעה במניין  שעל סדר היום 1.2בנושא  ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב .12.1.2

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב 1קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )

תנאי העסקתו מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור 

 האמורים המניות בעלי של ולותהק כלל במניין; בהצבעה המשתתפים, של מנכ"ל החברה

 276על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף לא יובאו בחשבון קולות הנמענים. 

 עלה לא( 1) בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2). לחוק החברות

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור על

גם אם  שעל סדר היום 1.2 נושארה יהא רשאי לאשר את , כי דירקטוריון החביובהר

האסיפה תתנגד לאישורו, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על 

, על תנאי העסקה, כי אישור שידונו מחדש בתנאי העסקהיסוד נימוקים מפורטים ולאחר 

 אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה.

 לזכאות להצבעה באסיפה הכללית המועד הקובע  .13

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם  .13.1.1

אביב בע"מ -לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל 182לסעיף 

 "(.  המועד הקובע)להלן: " 2017באפריל  11 שיחול ביום

 -לות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בע .13.1.2

, בעל מניה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות 2000

הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפת בעלי המניות, 

ה בדבר בעלותו לפני מועד האסיפה אישור מאת חבר הבורס שעות 4ימציא לחברה לפחות 

  .במניה במועד הקובע

בעל מניות, שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר  .13.1.3

הבורסה, שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו, 

ון תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשב

 ניירות ערך מסוים.

המסמך שלפיו מתמנה בא כח יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו החוקי  .13.1.4

שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת חתימות בהתאם לתקנון אותו 

וייפוי כוחו או העתק מאושר שלו על  של שלוח המינוי כתב"(. כתב המינויתאגיד )להלן: "

 מועד לפני שעות 48 לפחות חברהרשום של הה הבמשרד ויופקדנוטריון או עו"ד, ידי 

 , אם תהיה.הנדחית האסיפה או האסיפה

  מנין חוקי ואסיפה נדחית .14

על ידי באי בעצמם או  ,מניין חוקי באסיפת בעלי המניות לפתיחת הדיון יתהווה בשעה שיהיו נוכחים

( מכלל 25%עשרים וחמישה אחוזים )לפחות קים ביחד ( בעלי מניות, אשר מחזי2כוח, לפחות שני )

זכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, 

, באותה שעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צוין בשבוע הבא תידחה האסיפה לאותו יום

 .עניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונהובאסיפה הנדחית ידונו ה בהודעה על האסיפה
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 רשות ניירות ערך סמכות .15

ח זה רשאית "יום ממועד הגשת דו 21בעל שליטה, בתוך עסקה עם לתקנות  10בהתאם לתקנה  .15.1

"( להורות לחברה לתת, בתוך מועד הרשות"להלן: רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך )

ח זה, וכן "דוחלק א' לם בנוגע להתקשרות נשוא שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכי

 באופן ובמועד שתקבע. בכל הנוגע להתקשרות זו ח זה"להורות לחברה על תיקון דו

, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור לעיל ח זה"ניתנה הוראה לתיקון דו .15.2

ים ממועד פרסום ימ 35 -ימי עסקים ולא יאוחר מ 3הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 

 ח זה."התיקון לדו

נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך הקבועה בתקנות  .15.3

ח זה, וכן תפרסם "בעל שליטה, תשלח אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דועסקה עם 

את הרשות ח זה בהור"מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדו

 ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

 .ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה .15.4

  עיון במסמכים .16

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום ובכל מסמך אחר הנוגע להחלטות המוצעות 

ה' בשעות -, בימים א'החברה גו בפני דירקטוריון החברה, במשרדיבאסיפה, לרבות מסמכים אשר הוצ

כינוס האסיפה או האסיפה וזאת עד למועד  03-6374201בטלפון העבודה המקובלות ובתיאום מראש 

 .הנדחית )אם תהיה(

 

ם עו"ד יהודה גינדי ועו"ד עדי גרון ממשרד מ. פירון ושות', הינ זההחברה לעניין טיפול בדוח  ינציג

 . 03-7540011 פקס: ,03 -7540000, טל': , תל אביב2, השלושה 360כי דין, מגדל אדגר עור

 

 בכבוד רב,

 בע"מ אשדר חברה לבניה

, יו"ר גיל גירוןבאמצעות מר 

מנכ"ל ארנון פרידמן, הדירקטוריון; ומר 

 החברה
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 נספח א'

ון אסיפה זה בהתאם על פי דוח זימ ארנון פרידמןלמר  המוצעים לפרטים בדבר תנאי התגמול להלן

 נה., על פני תקופה של ש1970-קופתיים ומיידיים(, התש"ללתוספת השישית לתקנות ניירות ערך )דוחות ת

 תגמולים )באלפי ש"ח ובמונחי עלות לחברה( פרטי מקבל התגמולים

דמי  שכר

 ניהול

דמי  מענק

 ייעוץ

 סה"כ אחר

היקף  תפקיד שם

 משרה

שיעור החזקה בהון 

 התאגיד

 הוני זומןבמ

 3,000 - 1,377 (1) 100% מנכ"ל ארנון פרידמן

(2) 

- - 126 4,503 

 22לתקנה  2הערה  ראה לפרטים של החברה. מיליון אופציות לא סחירות 2 -מחזיק ב פרידמןמר  (1)

 לדוח התקופתי.

  .מענק מקסימלי (2)



 

 

 

 )"החברה"( "מבע אשדר חברה לבניה

 2005 –כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו 

  חלק ראשון

 בע"מ. אשדר חברה לבניה : שמה של החברה .1

  המועד והמקום לכינוסה ,סוג האסיפה הכללית .2

 11' ה ביום "(. האסיפה תתכנסהאסיפההחברה )להלן: "של של בעלי מניות  מיוחדתאסיפה 

 תל אביב )להלן: (,2)קומה  57יגאל אלון החברה, ברח' במשרדי  12:00בשעה  2017, במאי

 "(.משרדי החברה"

 ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הםשעל סדר היום אשר לגבי יםפירוט הנושא .3

אישור התקשרות החברה, ביחד עם שותפתה בפרויקט, צ.מ.ח המרמן בע"מ, למתן שירותי  .3.1

סחרי, משרדים קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לבניית מרכז מ םע בניה

  בגני תקווה. ושני בנייני מגורים

 מנכ"ל החברה, מר ארנון פרידמן עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של אישור .3.2

 ת והמוצע ותהמלא של ההחלטנוסח המועד והשעה שניתן לעיין ב .4

זה ובכל מסמך הנוגע  זימון האסיפהבעותק של  ,המוצעת הההחלטהמלא של ניתן לעיין בנוסח 

, העבודה המקובלותה' בשעות -, בימים א'במשרדי החברהשעל סדר יומה של האסיפה,  יםלנושא

, וזאת עד למועד כינוס האסיפה 03-6374201בטלפון: עם מזכירות החברה לאחר תיאום מראש 

     הכללית או האסיפה הנדחית )ככל שתהיה(.

 באסיפה הכללית  ותקבלת ההחלטהרוב הדרוש ל .5

הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות  לעיל 3.1בנושאים  ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב     5.1

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל 1ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )

; בהצבעה המשתתפים, העסקהעניין אישי באישור בעלי קולות בעלי המניות שאינם 

על מי ; הנמנעים קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין

חוק )להלן: " 1999-, התשנ"טלחוק החברות 276שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

 על עלה לא( 1) בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2) "(החברות

 . בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור



 

 

הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד  לעיל 3.2בנושא  ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב      5.2

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות 1כי יתקיים אחד מאלה: )

מנכ"ל תנאי העסקתו של בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור 

לא יובאו  האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין; בהצבעה המשתתפים, החברה

לחוק  276על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף בחשבון קולות הנמענים. 

 על עלה לא( 1) בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2). החברות

 .בחברה ההצבעה ויותזכ מכלל אחוזים שני של שיעור

גם אם האסיפה לעיל  3.2נושא , כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את יובהר

תתנגד לאישורו, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד 

, על אף תנאי העסקה, כי אישור שידונו מחדש בתנאי העסקהנימוקים מפורטים ולאחר 

 לית, הינו לטובת החברה.התנגדות האסיפה הכל

 

זיקה ו/או מאפיין  של היעדרהאו  הקיומלכתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון  בחלק השני

הזיקה  ולתיאורלחוק החברות,  272 -ו 275 פיםכנדרש על פי סעי, אחר של בעל המניות

ו קיומה או היעדרה של זיקה ו/א  סימן שלא . יובהר, כי מיכאמורמאפיין הרלוונטית או 

 הצבעתו תבוא לא ,הזיקה ו/או המאפיין מהות את תיאר לאאך סימן "כן"  אומאפיין כאמור, 

 הקולות. במניין

 תוקף כתב ההצבעה .6

המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה )לרבות לו  פוכתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צור

 :כדלקמןבאמצעות דואר רשום( 

ומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות נכללות )דהיינו: מי שלזכותו רש בעל מניות לא רשום

נדרש להמציא לחברה  –בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים( 

הצבעה באמצעות מערכת לחלופין, במקרה של או שעות לפני האסיפה  4, וזאת עד אישור בעלות

 שעות לפני מועד האסיפה( 6) מועד נעילת המערכת האלקטרוניתעד  -ההצבעה האלקטרונית 

 .להלן 7כמפורט בסעיף 

צילום נדרש להמציא  –( החברהבמרשם בעלי המניות של רשום הבעל מניות ) בעל מניות רשום

 .שעות לפני מועד האסיפה 4וזאת עד  תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות

 כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

ן זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, לעניי

  למשרדי החברה.

 מועד נעילת המערכת .7

זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות  רשוםבעל מניה לא 

ד כינוס ( שעות לפני מוע6כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש )

 6:00שעה "(, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי מועד נעילת המערכתהאסיפה )"

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או  .2017 במאי 11, 'הבבוקר ביום 

ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית 

 זה. לאחר מועד



 

 

)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה 83יצוין, כי בהתאם לסעיף 

הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו, באמצעות שלוח, תיחשב 

 מאוחר להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית )או באמצעות כתב הצבעה(.

 צבעה והודעות עמדהמען החברה למסירת כתבי ה .8

 .החברה משרדי

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

כאמור תישלח  ההודעה. 2017 במאי 1יום יאוחר מלא דהיינו עד  ,לפני מועד האסיפהימים  10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.על 

 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10

 .2017 במאי 6יום יאוחר מלא , דהיינו עד אסיפהימים לפני מועד ה 5עד 

 עמדה:השמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות  י האינטרנטכתובת ההפצה של אתר .11

  .www.magna.isa.gov.il ניירות ערך: אתר ההפצה של רשות 

 .http://maya.tase.co.il אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:

זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, לא רשום בעל מניות  .12

בעל מניות לא רשום  אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

 רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

 הודעותקישורית לנוסח כתב ההצבעה ו, דואר אלקטרוניב חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, .13

ואשר מניותיו רשומות , לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ,באתר ההפצה העמדה

לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר פרסומו באתר ההפצה או שלאחר אצל אותו חבר בורסה, 

או שהוא  בכךמעוניין לא כי הוא  אם הודיע בעל המניותאלא המועד הקובע, לפי המאוחר, 

 .מעוניין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלום

יותר מסך כל זכויות ההצבעה  או 5%ווה בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המה .14

חזקות בידי בעל שאינן מו ,בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה

לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה  268כהגדרתו בסעיף  ,שליטה בחברה

 . 2005 –)הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו החברות  לתקנות 10

 נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, 5%כמות המניות המהווה 

  .ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה 1רגילות בנות  תמניו 9,984,263הינה: 

שליטה המסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל  5%כמות המניות המהווה 

ש"ח ע.נ. כל אחת  1רגילות בנות  מניות 2,317,734 הינהנכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, בחברה, 

  .של החברה

סדר יומה של האסיפה, לרבות  ו שינויים בנושאים שעללאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן ויהי .15

הוספת נושאים לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום 

העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה )ככל ויהיו שינויים בסדר היום ו/או 

יירות ערך ובאתר האינטרנט של יתפרסמו הודעות עמדה כאמור( באתר ההפצה של רשות נ

 לעיל.  11הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ המפורטים בסעיף 

)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית 66בקשה של בעל מניה לפי סעיף  .16

ודירקטוריון החברה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור  7תומצא לחברה עד 

א זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על חליט כי נושה



 

 

משבעה ימים לאחר המועד האחרון אוחר, וזאת לא יזימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן, 

 .להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור לעיל

 

 הצבעה זהבעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב 



 

 

 בע"מ )"החברה"( אשדר חברה לבניה 

  2005 –לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו  כתב הצבעה
  2017 ,באפריל 3 בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום

 חלק שני
 .בע"מ אשדר חברה לבנייה: שם החברה

 תל, (,2)קומה  57יגאל אלון ' ברח, החברה משרדי: מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(

  אביב

 510609761: חברההמספר 

 .12:00עה בש 2017, במאי 11: אסיפההמועד 

 .מיוחדת: סוג האסיפה

 .2017באפריל,  11: הקובעהמועד 

 :פרטי בעלי המניות
 . מספר זהות: ___________________2______________________     : ותשם בעל המני. 1

 . אם בעל המניות הוא תאגיד 4 המניות תעודת זהות ישראלית .אם אין לבעל3
 

 מספר דרכון: ___________________
 

 מספר תאגיד: __________________
 

 המדינה שבה הוצא: ______________
 

 מדינת ההתאגדות: __________________
 

 בתוקף עד: ____________________
 

ןהאם בעל המניות הוא בעל עניי. 5
1 

/ נושא משרה בכירה
2 

/ משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן(
3

/ אף  

 אחד מאלה* )יש לסמן את החלופות הרלבנטיות(

 נושא משרה בכירה בעל עניין
משקיע מוסדי )לרבות 

 מנהל קרן(
 אף אחד מהם

    

ר *  במידה והמצביע המנוי לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקש

 .למייפה הכוח

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  1
 .1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  2
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(,  1בתקנה  כהגדרתו 3

 .1994-, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד2009-תשס"ט



 

 

 :אופן ההצבעה

 .הצבעה באותו נושאמאי סימון יחשב כהימנעות  (1) 

 ין.יו לא תבוא במנהצבעת ,בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט ( 2) 

 .בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלהפרט נא  (3) 

כתב הצבעה  –( לחוק החברות( 1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

 זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

צילום תעודות כתב הצבעה זה תקף בצירוף  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 

 .זהות/דרכון/תעודת התאגדות

 תוהמוצע החלטותפרטים אודות עניין אישי באישור ה

 :המוצעת ההחלטאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 חתימה: ________________   תאריך: __________________

בעל בחברה או  האם אתה בעל שליטה (1אופן ההצבעה ) הנושא שעל סדר היום

 (2עניין אישי? )

 לא (3כן) נמנע נגד בעד

התקשרות החברה,  לאשר את

ביחד עם שותפתה בפרויקט, 

למתן  ,צ.מ.ח המרמן בע"מ

קבוצת  עם שירותי בניה

טה בעלת השלי ,אשטרום בע"מ

בחברה, לבניית מרכז מסחרי, 

משרדים ושני בנייני מגורים  

  .בגני תקווה

     

תנאי כהונתו עדכון  לאשר את

מנכ"ל החברה, מר  והעסקתו של

 .ארנון פרידמן

     


