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 2017במאי  7

 בע"מ אשדר חברה לבניה

 () "החברה"

 

       לכבוד    לכבוד

 בע"מ אביב-הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il  www.tase.co.il 

 

  דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

תקנות דוחות תקופתיים "ן: )להל 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

ת ועדת הביקורת של החברה והחלט ,("חוק החברות")להלן:  1999-חוק החברות, התשנ"ט"(, בעל שליטה

זימון על  להודיעהחברה , מתכבדת 2017מאי ב 3דירקטוריון החברה מיום החלטת ו 2017 אפרילב 19מיום 

 12:00, בשעה 2017ביוני  12, ב' ביוםתתכנס של בעלי המניות של החברה אשר מיוחדת כללית  אסיפה

 ."(החברה משרדי" )להלן: , תל אביב(2)קומה  57יגאל אלון במשרדי החברה ברחוב 

 

 המיוחדת על סדר יומה של האסיפה הכללית .1

קבוצת קבוצת אשטרום בע"מ )להלן: "מ שירותי בניה קבלתל בהסכם, ההחברהתקשרות  אישור

במסגרתם קומות  7,8,9בני מבני מגורים,  11"(, בעלת השליטה בחברה, לבניית הקבלן" או "אשטרום

הידועים מגרשים לרבות קירות תמך של העבודות הפיתוח על המקרקעין ויבוצעו יח"ד  340ייבנו 

)חלק(,  19-21, חלקות 8718,8707 בגושים / ב 1חריש / על פי תכנית מתאר  541-543, 511-516כמגרשים 

  ."(חרישפרויקט ")להלן:  בחריש ,)חלק( 6

 ומהות עניין אישי זה העסקהשמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור  .2

 :שמות בעלי השליטה בחברה .2.1

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

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

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

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

 

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

"(. 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: )

ע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של גיל גירון ודפנה לוי באמצעות ( ב1977וחיים 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)
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( 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; )

בין( לימון באמצעות חברות בבעלותם , יורם רובין ונעמה )רויונתן 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. 

 

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

שיתוף פעולה ביניהם בכל הקשור להחזקותיהם בחברה, הינם בעלי השליטה בחברה המפורטים 

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

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

 ., נורית מור וורדה ליפשיץיונתן רוביןרובין, נעמה )רובין( לימון,  יורםמשורר, 

 :מהות העניין האישי .2.2

למתן  בהסכם חרישהינה צד להתקשרות בפרויקט  ,בעלת השליטה בחברה ,קבוצת אשטרום

, לעילהמפורטים  ומור ליפשיץ, רובין, משורר, גירון, זהבי ,נוסבאום המשפחות. בני בניהשירותי 

ברה בשל החזקותיהם בקבוצת אשטרום ובח בחברה משותפים שליטה כבעלי להיחשב עשויים

"ל מכוח שיתוף הפעולה האמור ביניהם. על כן גם בני המשפחות הנהמשותפת בהן, ושליטתם 

עניין אישי בהתקשרות. בנוסף, לבני המשפחות שהינם דירקטורים בחברה:  בעליעשויים להיות 

 .אברהם נוסבאום, אלכס ליפשיץ וירון משורר, יש עניין אישי בהתקשרות הנ"ל ה"ה גיל גירון,

 

למתן שירותי בניה התקשרות בהסכם ב זהן ומהות עניי הבעסקשמות הדירקטורים בעלי ענין אישי  .3

  קבוצת אשטרוםמ

בעלי עניין אישי כ עשויים להיחשב וירון משורר ,אברהם נוסבאוםהדירקטורים ה"ה גיל גירון,  .3.1

 סדר היום, מאחר שהם נמנים על בעלי השליטה בחברה ובקבלן.  תקשרות המתוארת בנושאבה

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

 .היותם דירקטורים בקבוצת אשטרוםמכוח בעלי עניין אישי עשויים להיחשב כ

ובשל כך שרעייתו,  למנכ"ל בקבוצת אשטרוםמכוח היותו משנה ישי בעל עניין אמר אלכס ליפשיץ  .3.3

 .הגב' ורדה ליפשיץ, נמנית על בעלי השליטה בחברה ובקבלן

 .מכוח היותה מועסקת ע"י קבוצת אשטרוםבעלת עניין אישי עשויה להיחשב כ גב' דליה שאשו .3.4

ל סדר היום בקביעת בעל עניין אישי בנושא שעלמען הזהירות,  ,מר דורון שטיגר עשוי להיחשב .3.5

  תנאי ההתקשרות ובבחינת התאמתם לתנאי השוק, וזאת בשל עיסוקיו האחרים.

  ןותנאיהת יועיקר ההתקשרו תיאור .4

, או עם קרוביהם השליטה בה ישל החברה עם בעל עסקהעל סדר יומה של האסיפה הכללית אישור 

 כדלקמן:

 למתן שירותי בניה עם קבוצת אשטרוםהתקשרות בהסכם  .4.1

 רקע .4.1.1

 3וביום  ,2017באפריל  19ועדת הביקורת של החברה ודירקטוריון החברה אישרו ביום 
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קבוצת מ שירותי בניה קבלתל בהסכםהחברה  , את התקשרותבהתאמה ,2017במאי 

לבניית "(, בעלת השליטה בחברה, הקבלן" או "קבוצת אשטרוםאשטרום בע"מ )להלן: "

עבודות הפיתוח על יבוצעו יח"ד  340ייבנו ות במסגרתם קומ 7,8,9בני מבני מגורים,  11

על פי  541-543, 511-516המקרקעין לרבות קירות תמך של המגרשים הידועים כמגרשים 

)חלק(, בחריש  6)חלק(,  19-21, חלקות 8718,8707בגושים  / ב 1חריש / תכנית מתאר 

 "(.חריש "פרויקט)להלן: 

 היקף עבודות הבניה וביצוען .4.1.2

 Turnלהלן ועל בסיס של עבודות הבניה בתמורה פאושלית כמפורטהקבלן יבצע את כל 

Key Project.בהתאם לתכניות ולמפרטים שיצורפו להסכם , 

  קבלני משנה וספקי חומרים .4.2

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

 "(.קבלני המשנה" :קבלני מתאים )להלן

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

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

  תהינה על הקבלן.

 לוח זמנים .4.3

 התחלת העבודותימים ממועד קבלת צו  21את עבודות הבניה של שלב א' בתוך  תחילהקבלן י

 :אכלוס( בהתאם למפורט להלן 4אותן )קבלת טופס  , ויסיים"(צ.ה.ע)"

יום אחרי קבלת צ.ה.ע  21יח"ד, התחלה  108ובהם  4-6שלב א' יכלול את בניית מבנים  .4.3.1

 חודשים. 24וסיום אחרי 

 -הפיח"ד, התחלה של עבודות עפר, ביסוס ורצ 72ובהם  7-9שלב ב' יכלול את בניית מבנים  .4.3.2

 18חודשים אחרי תחילת שלב א' וסיום הבניה אחרי  7שלב א'. המשך הבניה חד עם יב

 חודשים נוספים.

 -הפיח"ד, התחלה של עבודות עפר, ביסוס ורצ 108ובהם  1-3שלב ג' יכלול את בניית מבנים  .4.3.3

 20חודשים אחרי התחלת שלב א' וסיום הבניה אחרי  15שלב א', המשך הבניה  יחד עםב

 .חודשים נוספים

יח"ד, התחלה של עבודות עפר, ביסוס  52ובהם  10-11מבנים  יכלול את בנייתשלב ד'  .4.3.4

חודשים אחרי התחלת שלב א' וסיום הבניה  28שלב א', המשך הבניה עם  יחדב - הפורצ

 חודשים נוספים. 18אחרי 

חודשים ללא תשלום  4ד' ובהתאמה את גמר הפרויקט עד -יש זכות לעכב את שלבים ב'חברה ל

 חודשים(. 50לקבלן )סה"כ סף נו

 בגין ביצוע עבודות הבניה ואופן התשלום התמורה .4.4

ש"ח  194,769,900ם החברה לקבלן סך של ה והפיתוח, תשלבנייהבגין ביצוע עבודות  .4.4.1

 (. "סכום התמורה" :)להלן כדין בתוספת מע"מ

שוב סכום התמורה יהיה צמוד למדד תשומות הבניה בעיקור שעות הקיץ, כאשר בסיס החי

 .נקודות 108.8ועומד על  2016בנובמבר  15שפורסם ביום   2016הוא מדד חודש אוקטובר 

 סכום התמורה מורכב מאמור להלן: .4.4.2
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מעלות עבודות  ח ובנוסף החלק היחסימיליון ש" 56.3 -א' שלב לשעלות הבניה  .4.4.2.1

 .שתבוצע יחד עם שלב זה הפיתוח הכוללת

בנוסף החלק היחסי מעלות עבודות ומיליון ש"ח  37.5 -בניה של שלב ב'עלות ה .4.4.2.2

 .שתבוצע יחד עם שלב זה הפיתוח הכוללת

ובנוסף החלק היחסי מעלות עבודות מיליון ש"ח  56.3 -עלות הבניה של שלב ג' .4.4.2.3

 .שתבוצע יחד עם שלב זה הפיתוח הכוללת

ובנוסף החלק היחסי מעלות עבודות מיליון ש"ח  27.1 -עלות הבניה של שלב ד' .4.4.2.4

  .בוצע יחד עם שלב זהשת הפיתוח הכוללת

 מיליון ש"ח. 17.57עלות הפיתוח הכוללת  .4.4.2.5

סכום התמורה ישולם בהתאם לקצב התקדמות ביצוע עבודות הבניה, בהתאם לחשבונות  .4.4.3

, כהגדרתו מנהל הפרויקט מטעם החברהאושרו ע"י חלקיים שיוגשו אחת לחודש וי

 .30 המאושרים ישולמו בתנאי שוטף +בהסכם. החשבונות 

 פיגור בסיום עבודות בניה במועד פיצוי על .4.5

המוארך לסיום עבודות בניה של עד למועד של כל שלב ככל שהקבלן לא יסיים את עבודות הבניה 

, בגין כל יום איחור ועד למועד סיום עבודות הבניה בפועל, פיצוי חברהל, ישלם הקבלן אותו שלב

, בתוספת הפרשי אותו שלבבגין  מההיקף הכללי של סכום התמורה 0.033%מוסכם בגובה של 

 ( יום פיגור.1הצמדה, בגין כל אחד )

 בטחונות .4.6

ערבות  החברהלהבטחת התחייבויות הקבלן לביצוע עבודות הבניה, ימציא הקבלן לטובת  .4.6.1

 כולל מע"מ. מסכום התמורה 3%בשיעור של בנקאית 

ית טחת התחייבויות הקבלן לביצוע עבודות הבדק, ימציא הקבלן לחברה ערבות בנקאבלה .4.6.2

מסכום התמורה כולל מע"מ. לאחר ביצוע עבודות שנת הבדק תופחת  3%בשיעור של 

 לשנתיים נוספות. 2%-ערבות הבדק ל

 ימסרו לכל שלב בניה בנפרד. (הערבות )ביצוע ובדק .4.6.3

 שינויים  .4.7

 )להלן: הלשנות את היקף או מהות עבודות הבניה מיוזמת בקששהחברה תככל  .4.7.1

מנהל הפרויקט מטעם מורה נוספת כפי שתאושר ע"י "(, הקבלן יהא זכאי לתהשינויים"

)עפ"י ניתוח מחירים שיבצע הקבלן(, כשהבסיס יהיה עפ"י מחירון "דקל" עדכני  החברה

 .5%ובהנחה של 

תוספת תמורה לקבלן בעבור שינויים במפרט הסטנדרטי של הדירות, עפ"י בקשת המזמין,  .4.7.2

 .10%חה של יתומחרו לפי מחירון "דקל" לעבודות ושיפוצים ובהנ

בודות נוספות ו/או שינויים ו/או תוספות מעבר לסך של לקבלן ומוסכם שלא ישולמו עידוע  .4.7.3

 )שלושה אחוזים( מהתמורה ללא קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה. 3%

שינויים שיבוקשו ע"י הדיירים במסגרת הליך שינויי דיירים יתומחרו לפי מחירון דקל  .4.7.4

  לשינויי דיירים.
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 ים, אחריות ושיפויביטוח .4.8

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

מקרה של  בכל חברההקבלן יהא אחראי לכל נזק שנגרם בגין מעשה ו/או מחדל שלו וישפה את ה

 דרישה ו/או תביעה כלשהי של צד שלישי כלשהו.

 חברהההפסקת עבודות בניה על ידי  .4.9

ת עבודות א יקסתפחברה הלפיצוי המגיע לקבלן במקרה בו  ,בין היתר ,התקשרות מתייחסהסכם ה

בהתאם לנוסחאות המקובלות בהסכם המדף הממשלתי. אופן חישוב  בההבניה מסיבות התלויות 

הפיצוי שונה לסיטואציות היפרדות שונות כאשר כל פיצוי כפוף לאישור מנהל הפרויקט מטעם 

 .חברהה

 י דעותהכרעות בחילוק .4.10

נים כספיים, למנהל הפרויקט מטעם החברה הסמכות להכריע בכל חילוקי דעות מקצועיים ובעניי

 תהא סמכות ערעור לבורר צד ג' מקצועי ומוסכם. כאשר בעניינים כספיים

לבין הקבלן, מתחייב  חברההבכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או אי הסכמה שיתגלו בין 

 קצב ביצוע העבודות ולא להפסיק את ביצוען. הקבלן שלא להאט את 

 שבה נקבעה התמורה הדרך .5

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

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

 ועדת הביקורת .5.1

לעיל,  4.1לבין הקבלן בהתקשרות המתוארת בסעיף  חברהרה שנקבעה בין לשם בחינת התמו

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

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

סקאות מהסוג המובא לאישור במסגרת אסיפה כללית זו. מועמדים לתפקיד המומחה לבחינת ע

אותם מועמדים זומנו בעבר לישיבות ועדת הביקורת ולבקשתה. מובהר, כי הנהלת החברה ויועציה 

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

ישור אסיפה כללית זו, ועדת הביקורת . במסגרת ישיבתה לבחינת ההתקשרות המובאת לאכאמור

בחנה ומצאה כי המומחה הינו בעל הכישורים, ההשכלה והניסיון המתאימים בתמחור 

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

ו/או עם ה קרוביהם ו/או מי מטעמם וכי אינו מקיים כל קשר עסקי עם בעלי השליטה בחבר

 . חרישבכלל ו/או בקשר עם פרויקט החברה 

, ובהתאם חריש המומחה קיבל מהנהלת החברה את ההסכם, התכניות והמפרטים של פרויקט

ביצע ניתוח מחירים ברמה קבלנית לכל אחד מרכיבי הפרויקט )וכן, למקצועות השונים( על פי כתב 

  והקבלן. חברההיכמו כמויות שהכין בעצמו וזאת מבלי שנחשף למחיר עליו ס
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המומחה על בסיס ניסיון מצטבר לאורך שנים, בכלל, ועל בסיס כתב הכמויות תומחר על ידי 

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

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

בהכנת כתב הכמויות התחשב המומחה בהיקף ובמורכבות פרויקט חריש, כך  הסקת מסקנות.ו

חודשים( לאור תנאי  6 -ל 3בפעולות המקדימות שיש לבצע בפרויקט לפני התחלת העבודות )בין 

 שלבים שונים כאשר על שלושה מהם יעבדו במקביל. 4-הקרקע, וכן חלוקת הפרויקט ל

 

לעיל,  4.1לאחר שסיים המומחה את הליך בחינת התמחור בגין ההתקשרות המתוארת בסעיף 

 3.13%-עם הקבלן היה נמוך בשיעור של כ חברהה המומחה כי סיכום המחיר שאליו הגיעמצא 

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

פרויקט והגיע למסקנה כי התקופה שסוכמה עמו כל שלב בהקבלן לביצוע  הזמן אותו ביקש

  מקובלת 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  רך למחירים שסוכמו עם הקבלן בהתקשרות המתוארתוההשוואה שע

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

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

עם הקבלן החברה נציגי  ושסיכמלהלן, כי המחיר  8.1המומחה והנימוקים המפורטים בסעיף 

 לעיל הינו, סביר, ראוי, בתנאי שוק ואף למטה מכך. 4.1בעסקה המתוארת בסעיף 

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

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

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

של החברה  ד' לדוח התקופתיפרק ב 22לתקנה  8-ו 7בפרויקטים בבעלות החברה, ראו סעיפים 

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

מסך היקף יחידות הדיור  25% -התחייבה כלפי הגוף המייעץ כי שיעור של כ החברה יצוין, 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

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

 ., בכל אחת מהשנים, מאז אימוצובמסגרת המתווה

 השורים נדרשים ותנאים לביצוע העסקאי .6

ולאחר קבלת אישור  2017 אפרילב 19לאחר שניתן אישורה של ועדת הביקורת של החברה ביום 

, קבלת אישור האסיפה לעילת המתוארההתקשרות  הטעונ, 2017במאי  3החברה מיום דירקטוריון 

 .להלן 12 עיףכאמור בסמיוחד  הכללית של החברה המכונסת על פי דוח זה ברוב

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

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

 , 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, 
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  למעט:

 בניה שירותילקבלת  בהסכםעם קבוצת אשטרום המרמן בע"מ החברה התקשרה ביחד עם צ.מ.ח  .7.1

)מע"ר גני  גני תקווהב קבוצת אשטרום בע"מ לבניית מרכז מסחרי, משרדים ושני בנייני מגוריםמ

לפרטים נוספים ראו דוח ההתקשרות טעונה קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה.  .תקווה(

 (.2017-01-034000)אסמכתא מס':  2017באפריל  20זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 

בהסכם  המרמן בע"מוצ.מ.ח עם קבוצת אשטרום  המרמן בע"מ עם צ.מ.ח ביחד ה התקשרההחבר .7.2

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

  בדוח התקופתי.

, חברה בת של בעלת השליטה, קבוצת אשטרום, עם אשטרום הנדסה ובניה בע"מהחברה התקשרה  .7.3

כם לביצוע עבודות חפירה ודיפון בפרויקט הידוע בשם נווה מונוסון. לפרטים נוספים ראו בהס

 בדוח התקופתי. 22לתקנה  16סעיף 

החברה התקשרה עם קבוצת אשטרום בהסכמים לביצוע שירותי בניה בפרויקט הידוע בשם  .7.4

-2015-01)מס' אסמכתא:  2015 יוניב 25"אגמים". לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

057027.) 

לביצוע שירותי בניה בפרויקט הידוע בשם  מיםהחברה התקשרה עם קבוצת אשטרום בהסכ .7.5

-2015-01)מס' אסמכתא:  2015באוקטובר  13דיווח מיידי מיום לפרטים נוספים ראו "אגמים". 

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

אשטרום : ")להלן אשטרום הנדסה ובניה בע"מעם להסכם קיים  החברה התקשרה בעדכון .7.6

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

 2014בדצמבר  22לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  , בפרויקט הידוע בשם "טריו".דובניה וע

  .(2014-01-227274)מס' אסמכתא: 

החברה  והחברה  אשר השותפים המוגבלים בה הינם: נאות אשדר בת ים )שותפות מוגבלת(, .7.7

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

שירותי בניה בפרויקט הידוע בשם "אשדר לקבלת התקשרו עם אשטרום הנדסה, בהסכם  החברה,

 בדוח התקופתי. 22ם ראו תקנה בת ים". לפרטים נוספי

, צ.מ.ח המרמן בע"מ ( בע"מ )חברה בת של החברה בבעלות מלאה(1997) אשדר ייזום ובניה .7.8

, המרמן בע"מ ( בע"מ התקשרו בהסכם לביצוע שירותי בניה ועם צ.מ.ח1965ואזורים ובנין )

)מס' אסמכתא:  2013ביוני  30בפרויקט "קרניצי החדשה". לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום 

2013-01-078609). 

  ביקורת והדירקטוריוןעדת הנימוקי ו .8

ניסיון רב שנים  ניסיון רב, ומוניטין מוכח בתחום עבודות בניה קבלניות, ולחברהאשטרום  לקבוצת .8.1

 בעבודה עמה.

, יחד קבוצת אשטרוםועדת הביקורת והדירקטוריון, ציינו בהחלטתם, כי איתנותה הפיננסית של  .8.2

תה המקצועית והאיכותית, מהווה שיקול משמעותי לאישור ההתקשרות כאמור, במיוחד עם עבוד

, קבוצת אשטרוםלמצב המשק והשפעתו על קבלנים בתחום פעילותה של  בתקופה זו, בשים לב

בכלל, וכן בשים לב למורכבות פרויקט חריש )פעולות מקדימות שיש לבצע לאור תנאי הקרקע 

 .שונים כאשר על שלושה מהם יעבדו במקביל(, בפרט שלבים 4 -וחלוקת הפרויקט ל
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יה בפרקי יערוכה לבצע את עבודות הבנקבוצת אשטרום ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים, כי  .8.3

-הזמן הנדרשים ולמלא אחר התחייבויותיה בתקופת האחריות והבדק ואת יתר התחייבויותיה על

 .לעיל 4.1ם המתואר בסעיף פי ההסכ

לעיל, נבדקה על ידי ועדת הביקורת  4.1ת הבנייה בהתקשרות המתוארת בסעיף התמורה לעבודו .8.4

תחשיב  ושל החברה שהסתייעה במומחה בלתי תלוי מטעמה )מר מלכה(, שבחן במסגרת עבודת

מחיר שסוכם בעסקה עם קבוצת ובהשוואה להגיש לוועדת הביקורת של החברה, פורט אותו מ

תבצע על ידי המומחה הבלתי תלוי כאמור, והתרשמות אשטרום ולאור האמור והליך הבחינה שה

ועדת הביקורת מהליך העבודה של המומחה ואי תלותו בבעלת השליטה, מצאה ועדת הביקורת כי 

 המחיר שסוכם עם הקבלן הינו, סביר, ראוי, בתנאי שוק ואף למטה מכך.

 שמותיהם של הדירקטורים אשר השתתפו בדיוני הדירקטוריון וועדת הביקורת .9

השתתפו חברי  בנושא שעל סדר היום ה, שדנ2017 אפרילב 19מיום ו בישיבת ועדת הביקורת .9.1

פרץ )דירקטור חיצוני ויו"ר הועדה(;  יעקב רז: ה"ה להלןכמפורט  ת הביקורת של החברהווועד

 מר דורון שטיגריצוין, כי  .מר גדעון באום )דירקטור בלתי תלוי()דירקטור חיצוני(;  גוזה

נושא שעל סדר היום בשל עניינו האישי ובהחלטה בלא השתתף בדיון  י תלוי()דירקטור בלת

 .לעיל 3.5כמפורט בסעיף 

השתתפו חברי , שעל סדר היום בנושאשדנה , 2017במאי  3מיום  בישיבת הדירקטוריון .9.2

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

מר ; )דירקטור(; אלכס ליפשיץ )דירקטור(; דליה שאשו )דירקטורית( משוררירון  )דירקטור(;

)דירקטור חיצוני(;  יעקב רזמר )דירקטור בלתי תלוי(;  גדעון באוםמר ירון משורר )דירקטור( 

יצוין, כי מר דורון שטיגר )דירקטור בלתי תלוי( לא השתתף  )דירקטור חיצוני(. פרץ גוזהמר 

 לעיל. 3.5נושא שעל סדר היום בשל עניינו האישי כמפורט בסעיף בדיון ובהחלטה ב

  פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית -חלק ב'

 באמצעות כתב הצבעה הצבעה  .10

מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההאסיפה, רשאים בעלי סדר יומה של שעל  בנושא

באופן שכתב ההצבעה , המציא למשרדי החברהאליו( יש ל לצרףיש ש המסמכים כל עםההצבעה )יחד 

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

 .2017 ביוני 2מועד האסיפה, היינו עד לפני ימים  10עמדה הינו עד 

 מערכת הצבעה אלקטרונית  הצבעה באמצעות .11

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

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

https://votes.isa.gov.il " :(.מערכת ההצבעה האלקטרונית)להלן" 
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, זכאי לקבל מחבר הבורסה שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסהבעל מניות לא רשום  .11.1.2

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

האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית. יצוין כי ניתן להצביע באמצעות 

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

    .2017ביוני  12

   1ב הנדרשוהר .12

סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד  שעל החלטהה לקבלת הנדרש הרוב .12.1.1

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

 כלל במניין; בהצבעה המשתתפים, העסקהעניין אישי באישור בעלי בעלי המניות שאינם 

על מי שיש לו עניין  ;הנמנעים קולות וןבחשב יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות

 בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2) לחוק החברות. 276אישי תחולנה הוראות סעיף 

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

 . בחברה

 המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית  .13

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

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

 "(.  המועד הקובע)להלן: " 2017במאי  14 שיחול ביום

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

ל מניה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות , בע2000

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

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

  .במניה במועד הקובע

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

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

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

 ניירות ערך מסוים.

, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו החוקי המסמך שלפיו מתמנה בא כח יהיה בכתב .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 ויופקדידי נוטריון או עו"ד, 

 , אם תהיה.הנדחית האסיפה או האסיפה

 

                                                      
1

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

 לעיל. 4נוספים, ר' סעיף 
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  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 ( בעלי מניות, אשר מחזיקים ביחד 2כוח, לפחות שני )

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

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

 .ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה בהודעה על האסיפה

 ערך רשות ניירות 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' לשהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא 

 באופן ובמועד שתקבע. בכל הנוגע להתקשרות זו ח זה"ה על תיקון דולהורות לחבר

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

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

 ח זה."התיקון לדו

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

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

ח זה בהוראת הרשות "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 

עות ה' בש-, בימים א'החברה באסיפה, לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, במשרדי

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 360עורכי דין, מגדל אדגר 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ אשדר חברה לבניה

 גב'; ומנכ"ל, ארנון פרידמןבאמצעות מר 

 כספיםמנכ"ל ס, אור אריאלי

 



ופיקוח על פרוייקטים,לחות זמנים ,הכנת מכרזים,תימחור פרוייקטים,תקציב ובקרת תקציב,מ חישוב כמויות "רחית בעזאדסה נהנגו טיפ

email-ykarif@gmail.com  598- כתובת מרכז רעות מכבים תד08-9263072 פקס08-6510404:טלפון

וועדת ביקורת חברת אשדר:לכבוד 

5.03.17:תאריך

ד"  יח340תימחור  פרוייקט  חריש לבניית  :  הנדון  

תאור הפרוייקט 

ד  "  יח340כ  " מבנים  משני טיפוסים  שונים סה11בניית 

לאחר שביצעתי כתבי כמויות לפרוייקט וניתוח מחירים לכל סעיפי הפרוייקט,  התבקשתי לנתח את עלות  הפרוייקט  בחריש 

. ₪ 201,080,179הגעתי למסקנה  שעלות הפרוייקט היא  

 194,769,900₪י  חברת  אשטרום  "לאחר שבדקתי את המחיר שהוגש ע

אני ממליץ למסור את ביצוע  הפרוייקט לחברת אשטרום, הגעתי למסקנה כי בשל נסיונה ואיכות הבנייה של החברה 

ל"מאיר מלכה מנכ

ופיקוח על פרוייקטים,לחות זמנים ,הכנת מכרזים,תימחור פרוייקטים,תקציב ובקרת תקציב,מ חישוב כמויות "רחית בעזאדסה נהנגו טיפ

email-ykarif@gmail.com  598- כתובת מרכז רעות מכבים תד08-9263072 פקס08-6510404:טלפון



סיכום פרוייקט: חריש

שטח ליח"דעלות ליח"דעלות למ"ריח"דשטחעלותמבנה

מאגרי מים וח.משאבות
2,216,29716134013,7266,5190

שישה מבנים) ) A טיפוס
93,584,38329,1202163,214433,261135

טיפוס B (חמישה מבנים)
54,952,83716,8001243,271443,168135

פיתוח 
15,318,55346,08134033245,055136

תקורת אתר
19,426,25046,08134042257,136136

185,498,32046,0813404,025545,583136סה"כ

15,581,85946,08134033845,829רווח קבלני+תקורת חברה 8.4%

201,080,17946,0813404,364591,412סה"כ מכרז



 

 

 

 )"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

 12, 'ב ביום "(. האסיפה תתכנסהאסיפההחברה )להלן: "של של בעלי מניות  מיוחדתאסיפה 

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

 "(.משרדי החברה"

 ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הםשעל סדר היום אשר לגבי יםפירוט הנושא .3
מקבוצת אשטרום בע"מ )להלן:  שירותי בניה לקבלת בהסכםאישור התקשרות החברה,  .3.1

מבני מגורים, בני  11"(, בעלת השליטה בחברה, לבניית הקבלן" או "שטרוםקבוצת א"

יח"ד ויבוצעו עבודות הפיתוח על המקרקעין לרבות  340קומות במסגרתם ייבנו  7,8,9

חריש על פי תכנית מתאר  541-543, 511-516קירות תמך של המגרשים הידועים כמגרשים 

"פרויקט )חלק(, בחריש )להלן:  6)חלק(,  19-21, חלקות 8718,8707בגושים   / ב 1/ 

 "(. חריש

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

בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך הנוגע  המוצעת הההחלטהמלא של ניתן לעיין בנוסח 

, תהעבודה המקובלוה' 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  ותהרוב הדרוש לקבלת ההחלט .5

סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד  שעל ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב     5.1

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות 1: )חד מאלהכי יתקיים א

 כלל במניין; בהצבעה המשתתפים, העסקהעניין אישי באישור בעלי בעלי המניות שאינם 

על מי שיש לו עניין  ;הנמנעים קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי של הקולות

 בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2) החברות.לחוק  276אישי תחולנה הוראות סעיף 

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

 . בחברה

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

  סימן שלא . יובהר, כי מימורכאמאפיין הזיקה הרלוונטית או  ולתיאור, אחר של בעל המניות

הזיקה  מהות את תיאר לאאך סימן "כן"  אוקיומה או היעדרה של זיקה ו/או מאפיין כאמור, 

 הקולות. במניין הצבעתו תבוא לא ,ו/או המאפיין



 

 

 תוקף כתב ההצבעה .6

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

 :כדלקמןרשום(  באמצעות דואר

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

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

כת הצבעה באמצעות מערלחלופין, 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

 בעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.כתב הצ

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

  למשרדי החברה.

 מועד נעילת המערכת .7

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

( שעות לפני מועד כינוס 6ני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש )כתב הצבעה אלקטרו

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

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או  .2017 יוניב 12, 'בבבוקר ביום 

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

 לאחר מועד זה.

)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 

 לקטרונית )או באמצעות כתב הצבעה(.מאוחר להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה הא

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

 .החברה משרדי

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

כאמור תישלח  ההודעה. 2017ביוני  2יום יאוחר מלא דהיינו עד  ,לפני מועד האסיפהימים  10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.על 

 צאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדההמועד האחרון להמ .10

 .2017 ביוני 7יום יאוחר מלא , דהיינו עד ימים לפני מועד האסיפה 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 ך בתל אביב בע"מ:אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ער

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.

 רכת ההצבעה האלקטרונית.רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מע



 

 

 הודעותקישורית לנוסח כתב ההצבעה ו, בדואר אלקטרוני 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 אם הודיע בעל המניות כי הוא אלא 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 מהבעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור ה .14

שאינן מוחזקות בידי בעל  ,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  מניות 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 2,317,734הינה הצבעה זה, נכון ליום פרסום כתב בחברה, 

 .של החברה

סדר יומה של האסיפה, לרבות  לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן ויהיו שינויים בנושאים שעל .15

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

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

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

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

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

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

חליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על ה

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

 .צאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור לעיללהמ

 

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה



 

 

 בע"מ )"החברה"( אשדר חברה לבניה 

  2005 –הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו לפי תקנות החברות ) כתב הצבעה
  2017, במאי 7 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, ביוני 12: אסיפההמועד 

 מיוחדת: סוג האסיפה

 2017, במאי 14: הקובעהמועד 

 :ניותפרטי בעלי המ
 . מספר זהות: ___________________2______________________     : ותשם בעל המני. 1

 . אם בעל המניות הוא תאגיד 4 .אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית3
 

 מספר דרכון: ___________________
 

 מספר תאגיד: __________________
 

 המדינה שבה הוצא: ______________
 

 ינת ההתאגדות: __________________מד
 

 בתוקף עד: ____________________
 

האם בעל המניות הוא בעל עניין. 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(
 אחד מהםאף 

    

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

 .למייפה הכוח

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  1
 .1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  2
פיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(, לתקנות ה 1כהגדרתו בתקנה  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.יהצבעתו לא תבוא במנ ,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.

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

 ./דרכון/תעודת התאגדותזהות

 תוהמוצע החלטותפרטים אודות עניין אישי באישור ה

 :המוצעת ההחלטאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 חתימה: ________________   תאריך: __________________

מס' 

 הנושא

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

 (2? )התקשרותעניין אישי ב

 לא (3כן) נמנע נגד בעד

 3.1סעיף 

לחלק א' 

 לעיל

אישור התקשרות החברה, 

בהסכם לקבלת שירותי בניה 

מקבוצת אשטרום בעלת 

השליטה בחברה, לבניית 

 פרויקט חריש.

     


