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לתקנות ניירות  ,2001 -בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א  דוח מיידי

 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת  1999 -וחוק החברות, התשנ"ט 1970-דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"לערך )

דוחות תקופתיים תקנות " )להלן: 1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לבהתאם 

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

בנוגע לגילוי בדבר מדיניות תגמול ותנאי  2013ביוני  25"(, טיוטת הנחיית רשות ניירות ערך בקשר מיום שליטה

 ,"(חוק החברות" )להלן: 1999-חוק החברות, התשנ"טו "(הנחיית הרשותכהונה והעסקה של נושאי משרה )להלן: "

ניתנת בזאת , 2015במאי  26והחלטת דירקטוריון החברה מיום  2015מאי ב 20ובהמשך להחלטת ועדת התגמול מיום 

"(, האסיפה הכללית" או "האסיפהשל בעלי מניות החברה )להלן: " מיוחדתהודעה על כינוס אסיפה כללית 

( תל אביב )להלן: 2)קומה  57במשרדי החברה ברח' יגאל אלון , 10:00, בשעה 2015ביולי  2ה',  שתתקיים ביום

  ."(די החברהמשר"

 המיוחדת על סדר יומה של האסיפה הכללית .1

לאשר את חידוש מינויים של הדירקטורים )שאינם חיצוניים(, המכהנים בחברה, דהיינו, ה"ה: מר גיל  1.1

גירון, מר אברהם נוסבאום, מר ירון משורר, מר אלכס ליפשיץ, הגב' דליה שאשו, מר גדעון באום ומר 

 דורון שטיגר.

 ובהר, כי ההצבעה עבור כל דירקטור תיעשה בנפרד. למען הסר ספק י

 .של הדירקטורים יוותרו ללא שינוי להלן, תנאי כהונתם 1.7-ו 1.6יצוין, כי למעט כאמור בסעיפים 

הצהרות הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש שאינם דירקטורים חיצוניים ואינם דירקטורים בלתי 

והצהרת הדירקטורים הבלתי תלויים שכהונתם מובאת  ב לחוק החברות,224תלויים בהתאם לסעיף 

)ב( עד )ו( לחוק החברות, 240 -ב ו224לחידוש, מר גדעון באום ומר דורון שטיגר, בהתאם לסעיפים 

 לזימון אסיפה זה. נספח א'מצורפות כ

 , בנוגע לחברידוחות תקופתיים ומיידיים ( לתקנות10ב) 36 -ו 26לפרטים הנדרשים לפי תקנות 

 -לרבות השכלתם, מומחיותם וניסיונם המקצועי בקטוריון, שכהונתם מובאת לחידוש כאמור לעיל, הדיר

בפרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( לדו"ח התקופתי של החברה  26השנים האחרונות, ראו בתקנה  5

"(. יהדוח התקופת( )להלן: "2015-01-056017)אסמכתא מס':  2015במרץ  19, שפורסם ביום 2014לשנת 

 יצוין כי לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים, כאמור לעיל, ממועד הדוח התקופתי.

לאשר את חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה  1.2

לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע 

 דוחב' ) פרק ראו, 2014ת לשנ החברה של המבקר החשבון רואה טרחת שכר לפרטים אודותו. את שכר

 תי. התקופ דוח( להדירקטוריון

 .2014דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת  1.3
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 לתקנון החברה כך שעניינו יהיה פטור מאחריות. 35תיקון תקנון החברה והוספת סעיף  1.4

 על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברהמאחריות לא יחול פטור יצוין, כי 

 35. לאור האמור, נוסחו של סעיף יש בה עניין אישי )גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור(

 לתקנון המעודכן )ככל שעדכונו יאושר ע"י אסיפה זו( יהא כדלקמן:

 פטור מאחריות .35"

ר, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב החברה רשאית לפטו

וכן בשל אירוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק אחרים, אשר מתן  הפרת חובת הזהירות כלפיה

פטור בגינם יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות, בעת הרלוונטיות לאישור הפטור, למעט 

ולמעט במקרה של הפרת חובת הזהירות  חלוקהבמקרה של הפרת חובת הזהירות כלפיה עקב 

)גם נושא משרה  לבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברהכלפיה בהחלטה או בעסקה ש

 ".יש בה עניין אישי אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור(

א' לחוק החברות באופן בו תתווסף אפשרות 267אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה בהתאם לסעיף  1.5

 כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. להענקת

 לזימון אסיפה זה. נספח ב'נוסח מדיניות התגמול המעודכנת מצ"ב כ

בכפוף לאישור אסיפה כללית זו את תיקון התקנון ובכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול, לאשר מתן  1.6

ה בחברה וקרוביהם ושאינם כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליט

 לזימון אסיפה זה. נספח ג'מנכ"ל החברה בנוסח המצ"ב כ

בכפוף לאישור אסיפה כללית זו את תיקון התקנון ובכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול, לאשר מתן  1.7

כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, 

"ה מר גיל גירון, מר אברהם נוסבאום, מר ירון משורר, מר אלכס ליפשיץ ומר עומר גוגנהיים דהיינו ה

מועד קבלת אישור אסיפה שנים, החל מ 3וזאת לתקופה של לזימון אסיפה זה,  נספח ג'בנוסח המצ"ב כ

 .כללית זה

מול, לאשר מתן בכפוף לאישור אסיפה כללית זו את תיקון התקנון ובכפוף לאישור עדכון מדיניות התג 1.1

 .זה לזימון אסיפה זה נספח ג'כתב פטור מאחריות למנכ"ל החברה, מר ארנון פרידמן בנוסח המצ"ב כ

 שיש להם עניין אישי באישור העסקאות ומהות עניין אישי זהבחברה שמות בעלי השליטה  .2

 שמות בעלי השליטה בחברה 2.1

אשר מניותיה רשומות חברה ציבורית "(, אשטרום קבוצתהחברה רואה בקבוצת אשטרום בע"מ )להלן: "

למיטב ידיעת החברה, בעלת  .כבעלת השליטה בחברה ,למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

"( אשר יונדקוהשליטה בקבוצת אשטרום הינה יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ )להלן: "

 קבוצת אשטרום ומזכויות ההצבעה בה.מהונה המונפק והנפרע של  51.70%-מחזיקה נכון למועד זה, בכ

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

"(. הבעלות בהון המניות מרגןהמונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ )להלן: "

( 1977וחזקים בידי השקעות רנה וחיים גירון )מ 33.33%( 1המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: )

פרטיות רנה גירון, גיל גירון ודפנה לוי באמצעות חברות בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של 

( בע"מ, 1912מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל ) 33.33%( 2בבעלותם ושליטתם המלאה; )

בבעלותם פרטיות ם ומיכל זהבי באמצעות חברות אברהם נוסבאוחברה פרטית בשליטתם המלאה של 

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם 1912השקעות משורר )מוחזקים בידי  15.31%( 3ושליטתם המלאה; )

בבעלותם פרטיות ליפא ויהודית משורר, ירון משורר וסיגל משורר באמצעות חברות המלאה של 

מספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה אבן נייר ומוחזקים בידי  10.93%( 4ושליטתם המלאה; )

בבעלותם ושליטתם המלאה; פרטיות נחמיה רובין, יורם רובין ונעמה )רובין( לימון באמצעות חברות של 
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נורית מור ( בע"מ, חברה פרטית בשליטתן המלאה של 1911השקעות מייבלום )מוחזקים בידי  7.10%( 5)

 לותן ושליטתן המלאה.בבעפרטיות וורדה ליפשיץ באמצעות חברות 

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

המפורטים לעיל, בין במישרין ובין  בחברה, הינם בעלי השליטה לחברהפעולה בניהם בכל הקשור 

גיל גירון, דפנה לוי, אברהם  באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובשליטתם המלאה, קרי ה"ה: רנה גירון,

נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, נחמיה רובין, נעמה )רובין( לימון, 

 יורם רובין, נורית מור וורדה ליפשיץ.

 שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי באישור העסקאות ומהות עניין אישי זה  2.2

 ל סדר היוםשע 1.5ביחס לנושא 

למר גיל גירון, מר אברהם נוסבאום ומר ירון משורר עניין אישי בעדכון למדיניות התגמול מן  .א

הטעם שמדיניות התגמול קובעת, בין היתר, את מסגרת תנאי הכהונה וההעסקה של הדירקטורים 

 ונושאי משרה בחברה שה"ה נמנים עליהם. 

התגמול מן הטעם שמדיניות התגמול קובעת, בין  לגב' ורדה ליפשיץ עניין אישי בעדכון למדיניות .ב

היתר, את מסגרת תנאי הכהונה וההעסקה של הדירקטורים ונושאי משרה בחברה שמר אלכס 

ליפשיץ, דירקטור בחברה ובעלה של הגב' ליפשיץ ומר עומר גוגנהיים, סמנכ"ל בחברה וחתנה של 

 הגב' ליפשיץ נמנים עליהם. 

בשל  בחברה משותפים שליטה כבעלי להיחשב עשויים, לעיל 2.7.1המפורטים בסעיף  המשפחותבני  .ג

החזקותיהם בקבוצת אשטרום ובחברה ושליטתם המשותפת בהן, מכוח שיתוף הפעולה האמור 

 ביניהם. על כן, גם בני המשפחות הנ"ל הינם בעלי עניין אישי בעדכון למדיניות התגמול.

 שעל סדר היום 1.7ביחס לנושא 

אברהם נוסבאום ומר ירון משורר עניין אישי באישור מתן כתב פטור מאחריות  למר גיל גירון מר .ד

 הינו מן הטעם שכתב פטור מאחריות ניתן עבורם. 

לגב' ורדה ליפשיץ עניין אישי באישור מתן כתב פטור מאחריות מן הטעם שכתב פטור מאחריות  .ה

וכן עבור מר עומר גוגנהיים, ניתן עבור מר אלכס ליפשיץ, דירקטור בחברה ובעלה של הגב' ליפשיץ 

 סמנכ"ל בחברה וחתנה של הגב ליפשיץ. 

בשל  בחברה משותפים שליטה כבעלי להיחשב עשויים, לעיל 2.7.1המפורטים בסעיף  המשפחותבני  .ו

החזקותיהם בקבוצת אשטרום ובחברה ושליטתם המשותפת בהן, מכוח שיתוף הפעולה האמור 

 הינם בעלי עניין אישי במתן כתב פטור מאחריות.ביניהם. על כן, גם בני המשפחות הנ"ל 

 שעל סדר היום 1.1ביחס לנושא 

למיטב ידיעת החברה, לבעלי השליטה בחברה אין עניין אישי במתן כתב פטור מאחריות למנכ"ל  .ז

 החברה.

 ומהות עניינם זהבנושאים שעל סדר היום שמות הדירקטורים בעלי ענין אישי  .3

 שעל סדר היום 1.5ביחס לנושא 

לדירקטורים מר גיל גירון, מר אברהם נוסבאום, מר ירון משורר ומר אלכס ליפשיץ עניין אישי בעדכון  .א

 )א( לעיל. 2.2למדיניות התגמול מן הטעם המפורט בסעיף 

לדירקטורים הגב' דליה שאשו, מר יצחק רביד, מר צבי סובל, מר עמי הלביא ומר אבנר נווה עניין אישי  .ב

ל מן הטעם שמדיניות התגמול קובעת, בין היתר, את מסגרת תנאי הכהונה בעדכון למדיניות התגמו

 וההעסקה של הדירקטורים ונושאי משרה בחברה שה"ה נמנים עליהם.

 שעל סדר היום 1.7ביחס לנושא 

לדירקטורים מר גיל גירון, מר אברהם נוסבאום ומר ירון משורר עניין אישי במתן כתב פטור מאחריות מן  .ג

 )ד( לעיל. 2.2סעיף הטעם המפורט ב
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לדירקטור מר אלכס ליפשיץ, עניין אישי באישור מתן כתב פטור מאחריות מן הטעם שכתב פטור מאחריות  .ד

 ניתן עבורו ועבור מר עומר גוגנהיים, סמנכ"ל בחברה וחתנו של מר ליפשיץ. 

וזה עניין אישי לדירקטורים הגב' דליה שאשו, מר גדעון באום, מר דורון שטיגר, מר יעקב רז ומר פרץ ג .ה

 באישור מתן כתב פטור מאחריות הינו מן הטעם שכתב פטור מאחריות ניתן עבורם.

 שעל סדר היום 1.1ביחס לנושא 

 למיטב ידיעת החברה, לדירקטורים בחברה אין עניין אישי במתן כתב הפטור מאחריות למנכ"ל החברה. .ו

 נוספים בדבר האסיפה הכללית פרטים .4

 ית ומועדהכינוס האסיפה הכלל מקום 1.1

 החברה., במשרדי 10:00בשעה  2015ביולי  2האסיפה הכללית תתקיים ביום ה', 

 ב הנדרשוהר 4.2

הינו רוב רגיל  1.6-ו 1.2, 1.1ות המפורטות בסעיפים ההחלטכל אחת מבין ש לקבלת נדרהרוב ה 4.2.1

בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון 

שעל סדר  1.5-ו 1.4כפוף לאישור נושאים שעל סדר  1.6עים. יצוין כי נושא ן קולות המצבימניי

 היום.

לעיל הינו רוב של לפחות חמישים אחוזים  1.4הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  4.2.2

( במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה וכן רוב רגיל בהצבעה במניין קולות 50%)

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

בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל 

הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי 

( סך קולות המתנגדים מקרב 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ) 276 תחולנה הוראות סעיף

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

 בחברה.

שעל סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה  1.5הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  4.2.3

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

מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור עדכון מדיניות 

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

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

( לא עלה 1( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )2בשינויים המחויבים; )

 על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 

שעל סדר היום גם אם האסיפה  1.5יובהר, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את סעיף 

ישורו, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים תתנגד לא

מפורטים ולאחר שידונו מחדש בעדכון למדיניות התגמול, כי אישור העדכון למדיניות התגמול, 

 על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה.

לעיל הינו רוב רגיל בהצבעה  1.1-ו 1.7הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים  4.2.4

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

מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; 

ים. על מי שיש לו במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנע

( סך קולות 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ) 276עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

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

 זכויות ההצבעה בחברה.

היום גם אם האסיפה שעל סדר  1.8יובהר, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את סעיף 

תתנגד לאישורו, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים 
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 מפורטים ולאחר שדנו מחדש במתן כתב 

 המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה 1.3

 112, בהתאם לסעיף ת בעלי המניותהמועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפ

 2015ביוני  3 אביב בע"מ שיחול ביום-הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל, ק החברותלחו

 "(. המועד הקובע)להלן: "

  במסמכים עיון 1.1

ההחלטה המוצעת, בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך הנוגע לנושא שעל לעיין בנוסח המלא של ניתן 

ה', בשעות העבודה המקובלות )לתיאום מראש נא -בימים א', במשרדי החברהסדר יומה של האסיפה, 

או האסיפה הנדחית )אם  הכללית וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה, (03-6374200 לפנות בטלפון

 .תהיה(

 בכבוד רב,                

בע"מ אשדר חברה לבניה
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 בע"מ אשדר חברה לבניה

 () "החברה"

 ,2001 -חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א  בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין דוח מיידי

 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 1970-ולתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

 תוכן עניינים

 מבוא

 על סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המובאות בה

   פרטים הנדרשים לפי תקנות בעל שליטה והנחיית הרשות -חלק א'

 תיאור עדכון למדיניות התגמול

 שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי ומהות עניין אישי זה

 שם של כל דירקטור שיש לו עניין אישי ומהות עניין זה

 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

 דירקטוריוןישיבות ועדת התגמול והשמות הדירקטורים שהשתתפו ב

 מאחריות לנושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהםאישור מתן כתב פטור 

 שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי ומהות עניין אישי זה

 שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי ומהות עניין זה

 הדרך שבה נקבעה התמורה

 אישורים נדרשים

 ומות לההתקשרויות מסוגה של ההתקשרות או התקשרויות ד

 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני וועדת התגמול והדירקטוריון 

 ארנון פרידמןאישור מתן כתב פטור מאחריות למנכ"ל החברה, מר 

 שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי ומהות עניין אישי זה

 שי ומהות עניין זהשמו של כל דירקטור שיש לו עניין אי

 הדרך שבה נקבעה התמורה

 אישורים נדרשים

 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני וועדת התגמול והדירקטוריון

 פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית -חלק ב'

 

 

 הצהרות הדירקטורים - נספח א'

 כנתמדיניות התגמול המעוד - נספח ב'

 כתב פטור מאחריות - נספח ג'
 

 

 בע"מ אשדר חברה לבניה
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 בע"מ אשדר חברה לבניה

 )"החברה"(

 2015 מאיב 26

 

       לכבוד     לכבוד

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

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

  

וחוק החברות,  1970 – "ל(, התשדוחות תקופתיים ומיידיים) תקנות ניירות ערךלדוח מיידי בהתאם 

 מיוחדתובדבר כינוס אסיפה כללית  1999 -התשנ"ט

 דוחות תקופתייםתקנות " )להלן: 1970 -ל, התש"דוחות תקופתיים ומיידיים(תקנות ניירות ערך )לבהתאם 

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

בנוגע לגילוי בדבר מדיניות תגמול  2013ביוני  25"(, טיוטת הנחיית רשות ניירות ערך בקשר מיום שליטה

 )להלן: 1999-, התשנ"טחוק החברותו "(הנחיית הרשותותנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה )להלן: "

והחלטת דירקטוריון החברה מיום  2015במאי  20ובהמשך להחלטת ועדת התגמול מיום  ,"(חוק החברות"

של בעלי מניות החברה )להלן:  מיוחדתניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית , 2015במאי  26

במשרדי החברה ברח' , 10:00בשעה , 2015 יוליב 2 ,'ה "(, שתתקיים ביוםהאסיפה הכללית" או "האסיפה"

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

 על סדר יומה של האסיפה הכללית  .1

המכהנים בחברה, דהיינו, ה"ה:  אשר את חידוש מינויים של הדירקטורים )שאינם חיצוניים(,ל .1.1

ץ, הגב' דליה שאשו, מר גדעון מר אלכס ליפשי, מר ירון משורר, אברהם נוסבאום , מרגיל גירון מר

 .באום ומר דורון שטיגר

 למען הסר ספק יובהר, כי ההצבעה עבור כל דירקטור תיעשה בנפרד. 

, תנאי כהונתם של הדירקטורים יוותרו ללא להלן 1.7-ו 1.6בסעיפים כאמור למעט יצוין, כי 

 .שינוי,

 םידירקטור םיצוניים ואינהצהרות הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש שאינם דירקטורים ח

 יםהבלתי תלוי יםב לחוק החברות, והצהרת הדירקטור224בהתאם לסעיף  םייבלתי תלו

)ב( עד 240 -ב ו224, בהתאם לסעיפים מר גדעון באום ומר דורון שטיגרמובאת לחידוש,  םשכהונת

 לזימון אסיפה זה. נספח א'כ)ו( לחוק החברות, מצורפות 

 , בנוגע לחברידוחות תקופתיים ומיידיים ( לתקנות10ב) 36 -ו 26ת לפרטים הנדרשים לפי תקנו

לרבות השכלתם, מומחיותם וניסיונם הדירקטוריון, שכהונתם מובאת לחידוש כאמור לעיל, 

פרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( לדו"ח ב 26או בתקנה רהשנים האחרונות,  5 -המקצועי ב

-2015-01)אסמכתא מס':  2015במרץ  19יום , שפורסם ב2014התקופתי של החברה לשנת 



 

1 

יצוין כי לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים, כאמור לעיל, "(. התקופתי הדוח( )להלן: "056017

 .ממועד הדוח התקופתי

כרואה החשבון המבקר של  קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבוןינויו של לאשר את חידוש מ .1.2

והסמכת דירקטוריון  הבאה של בעלי המניות של החברהת החברה לתקופה שעד האסיפה השנתי

ת לשנ החברה של המבקר החשבון רואה טרחת שכר אודותלפרטים  .החברה לקבוע את שכרו

 תי. התקופ דוח( להדירקטוריון דוחב' ) פרק ראו, 2014

 .2014דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת  .1.3

 .פטור מאחריותיהיה שעניינו כך לתקנון החברה  35עיף סוהוספת החברה  תיקון תקנון .1.4

על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו מאחריות לא יחול פטור יצוין, כי 

. לאור האמור, נוסחו יש בה עניין אישי )גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור( בחברה

 אושר ע"י אסיפה זו( יהא כדלקמן:י לתקנון המעודכן )ככל שעדכונו 35של סעיף 

 פטור מאחריות .35"

החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק 

וכן בשל אירוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק אחרים,  עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה

לוונטיות אשר מתן פטור בגינם יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות, בעת הר

ולמעט  לאישור הפטור, למעט במקרה של הפרת חובת הזהירות כלפיה עקב חלוקה

לבעל השליטה או במקרה של הפרת חובת הזהירות כלפיה בהחלטה או בעסקה ש

יש בה  )גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור( לנושא משרה כלשהו בחברה

 ".עניין אישי

תתווסף  א' לחוק החברות באופן בו267לסעיף החברה בהתאם  אישור עדכון מדיניות תגמול של .1.5

 אפשרות להענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.

 לזימון אסיפה זה. 'נספח גנוסח מדיניות התגמול המעודכנת מצ"ב כ

שר לא ,עדכון מדיניות התגמולבכפוף לאישור ובכפוף לאישור אסיפה כללית זו את תיקון התקנון  .1.6

השליטה בחברה וקרוביהם  מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי

 לזימון אסיפה זה. 'נספח דבנוסח המצ"ב כושאינם מנכ"ל החברה 

, לאשר עדכון מדיניות התגמולבכפוף לאישור ובכפוף לאישור אסיפה כללית זו את תיקון התקנון  .1.7

ונושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה  מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים

מר אברהם נוסבאום, מר ירון משורר, מר אלכס ליפשיץ ומר וקרוביהם, דהיינו ה"ה מר גיל גירון, 

מועד שנים, החל מ 3וזאת לתקופה של לזימון אסיפה זה,  'נספח דבנוסח המצ"ב כ עומר גוגנהיים

 .קבלת אישור אסיפה כללית זה

שור אסיפה כללית זו את תיקון התקנון ובכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול, לאשר בכפוף לאי .1.1

לזימון  'נספח דמתן כתב פטור מאחריות למנכ"ל החברה, מר ארנון פרידמן בנוסח המצ"ב כ

 .זה אסיפה זה
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   הנחיית הרשותתקנות בעל שליטה ופרטים הנדרשים לפי  -לק א'ח

 התגמול תיאור עיקרי העדכונים במדיניות .2

. חברהבמדיניות התגמול את אסיפה הכללית של החברה לאשר , החליטה ה2014בינואר  9יום ב .2.1

, החליטה האסיפה הכללית של החברה לאשר הוספת הבהרות למדיניות 2015בפברואר  5ביום 

לפרטים אודות מדיניות התגמול התגמול של החברה בקשר עם תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה. 

-2015-01)אסמכתא מס':  2015 בינואר 26מיום  דוח זימון האסיפהנספח א' ל ראו בחברה,

 "(.התגמול מדיניות)להלן: " (019216

התגמול  לעיל, מוצע לאשר עדכון למדיניות 1.4בכפוף לתיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף  .2.2

קנון ות לחוק החברות 259התאם לס' בבחברה כך שתתווסף אפשרות למתן כתב פטור מאחריות 

חברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל ה, לפיו החברה

נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. על אף האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש 

וכן עקב הפרת חובת הזהירות חובת הזהירות בחלוקה.  דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת

)גם נושא משרה אחר מזה עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה בהחלטה או ב

יודגש, כי הפטור מאחריות כאמור, יחול ככל שחובת . יש בה עניין אישי שהוענק לו כתב הפטור(

  רשלנות בלבד ולא יחול ככל שחובה זו הופרה בכוונה או בפזיזות. הזהירות הופרה עקב

, אישר דירקטוריון החברה את עדכון מדיניות 2015במאי  26ם ביולהלן,  2.10כמפורט בסעיף  .2.3

התגמול המובא לאישור אסיפה זו, בהתבסס על המלצת ועדת התגמול ותוך התייחסות, בין 

ב' לחוק 267עיף היתר, לעניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול, בהתאם לס

 .לנושא היו רלוונטיםהחברות, וש

האסיפה דכנת בסימון שינויים ביחס למדיניות התגמול אשר אושרה ע"י מדיניות התגמול המעו .2.4

 לזימון אסיפה זה. נספח ג'לעיל, מצ"ב כ 2.1כאמור בסעיף  2015 בפברואר 5הכללית ביום 

תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה תואמים את  זה,יצוין, כי נכון למועד  .2.5

 .בחברהמדיניות התגמול 

 נכדה ציבורית.החברה אינה חברה  .2.6

שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בעדכון מדיניות התגמול ומהות עניין אישי  .2.7

 זה

 שמות בעלי השליטה בחברה .2.7.1

אשר "(, חברה ציבורית אשטרום קבוצתהחברה רואה בקבוצת אשטרום בע"מ )להלן: "

יטה כבעלת השל ,מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

הינה יונדקו חברה  בקבוצת אשטרוםלמיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה  .בחברה

-"( אשר מחזיקה נכון למועד זה, בכיונדקומאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ )להלן: "

 ומזכויות ההצבעה בה. קבוצת אשטרוםמהונה המונפק והנפרע של  51.70%

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

המלאה בהון המניות המונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ 

( 1"(. הבעלות בהון המניות המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: )מרגן)להלן: "

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם 1977מוחזקים בידי השקעות רנה וחיים גירון ) 33.33%

בבעלותם ושליטתם פרטיות ירון, גיל גירון ודפנה לוי באמצעות חברות רנה גהמלאה של 

( בע"מ, 1912מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל ) 33.33%( 2המלאה; )

אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות חברה פרטית בשליטתם המלאה של 
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( 1912השקעות משורר )מוחזקים בידי  15.31%( 3בבעלותם ושליטתם המלאה; )פרטיות 

ליפא ויהודית משורר, ירון משורר וסיגל בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של 

מוחזקים  10.93%( 4בבעלותם ושליטתם המלאה; )פרטיות משורר באמצעות חברות 

נחמיה רובין, יורם אבן נייר ומספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של בידי 

( 5בבעלותם ושליטתם המלאה; )פרטיות ימון באמצעות חברות רובין ונעמה )רובין( ל

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתן המלאה 1911השקעות מייבלום )מוחזקים בידי  7.10%

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

לי שליטה לאור האמור, למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות העשויים להיחשב כבע

 בחברה, הינם בעלי השליטה לחברהבחברה, מכוח שיתוף פעולה בניהם בכל הקשור 

המפורטים לעיל, בין במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובשליטתם 

המלאה, קרי ה"ה: רנה גירון, גיל גירון, דפנה לוי, אברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא 

יגל משורר, נחמיה רובין, נעמה )רובין( לימון, יורם רובין, ויהודית משורר, ירון משורר, ס

 נורית מור וורדה ליפשיץ.

 העדכון למדיניות התגמולשמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי באישור  .2.7.2

 ומהות עניין אישי זה 

עדכון למדיניות מר ירון משורר עניין אישי בומר גיל גירון, מר אברהם נוסבאום ל .א

תנאי הכהונה מסגרת שמדיניות התגמול קובעת, בין היתר, את הטעם  התגמול מן

  .וההעסקה של הדירקטורים ונושאי משרה בחברה שה"ה נמנים עליהם

שמדיניות התגמול עדכון למדיניות התגמול מן הטעם עניין אישי ב גב' ורדה ליפשיץל .ב

ושאי תנאי הכהונה וההעסקה של הדירקטורים ונמסגרת קובעת, בין היתר, את 

ובעלה של הגב' ליפשיץ ומר חברה ב דירקטור, אלכס ליפשיץמשרה בחברה שמר 

 עומר גוגנהיים, סמנכ"ל בחברה וחתנה של הגב' ליפשיץ נמנים עליהם. 

 שליטה כבעלי להיחשב עשויים, לעיל 2.7.1המפורטים בסעיף  המשפחותבני      .ג

יטתם המשותפת בשל החזקותיהם בקבוצת אשטרום ובחברה ושל בחברה משותפים

ל הינם בעלי בהן, מכוח שיתוף הפעולה האמור ביניהם. על כן, גם בני המשפחות הנ"

 .בעדכון למדיניות התגמולעניין אישי 

 שם של כל דירקטור שיש לו עניין אישי ומהות עניין זה .2.1

עניין אישי בעדכון מר אברהם נוסבאום ומר ירון משורר  ,לדירקטורים מר גיל גירון .2.1.1

 )א( לעיל. 2.7.2התגמול מן הטעם המפורט בסעיף למדיניות 

שמדיניות מן הטעם עניין אישי בעדכון למדיניות התגמול לדירקטור אלכס ליפשיץ  .2.1.2

ירקטורים ונושאי התגמול קובעת, בין היתר, את מסגרת תנאי הכהונה וההעסקה של הד

רה וחתנו וכן שמר עומר גוגנהיים, סמנכ"ל בחב עליהם הנמנמשרה בחברה שמר ליפשיץ 

 של מר ליפשיץ נמנה עליהם.

, מר יעקב רז ומר פרץ הגב' דליה שאשו, מר גדעון באום, מר דורון שטיגרלדירקטורים  .2.1.3

שמדיניות התגמול קובעת, בין היתר, מן הטעם עניין אישי בעדכון למדיניות התגמול  גוזה

נמנים  תנאי הכהונה וההעסקה של הדירקטורים ונושאי משרה בחברה שה"המסגרת את 

 עליהם.

 לעדכון מדינית התגמול נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .2.9

)בשם לב לתיקון לתקנון  תקנון החברהו בהתאם לחוק החברות ופטור מאחריות הינ .2.9.1
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 .לעיל( 1.4החברה כאמור בסעיף 

מקובלת, אשר חברה ציבורית מבקשת להעניק לנושאי  ההגנ ופטור מאחריות הינכתב  .2.9.2

ם מטעמה, על מנת לאפשר להם לפעול לטובתה תוך ידיעה, כי גם במידה משרה, הפועלי

 ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכול בכפוף למגבלות הדין.

, לרבות אלו משרההנושאי לגבי כל  בתנאים זהים הינםכתב פטור מאחריות תנאי  .2.9.3

 הם.וקרוביבחברה השליטה  יבעל על הנמנים

ויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות, הכרוכות בתשלום פטור מאחריות עשכתב במתן  .2.9.4

 משרה.בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי לחברת ביטוח 

 דירקטוריוןישיבות ועדת התגמול והשמות הדירקטורים שהשתתפו ב .2.10

פרץ גוזה )דח"צ(, מר גדעון השתתפו חבריה:  2015מאי ב 20מיום  התגמולועדת ישיבת ב .2.10.1

 ומר דורון שטיגר )דירקטור בלתי תלוי(.באום )דירקטור בלתי תלוי( 

 מר, השתתפו הדירקטורים כדלקמן: 2015מאי ב 26דירקטוריון החברה מיום ישיבת ב .2.10.2

)דירקטור( מר ירון משורר )דירקטור(  נוסבאוםגיל גירון )יו"ר הדירקטוריון(, מר אברהם 

ם )דירקטור מר אלכס ליפשיץ )דירקטור(, הגב' דליה שאשו )דירקטורית(, מר גדעון באו

 גוזה"צ( ומר פרץ דחמר יעקב רז ) ,)דירקטור בלתי תלוי( שטיגרבלתי תלוי(, מר דורון 

 "צ(.דח)

 הםקרוביוהשליטה בחברה  יבעל הנמנים עלאישור מתן כתב פטור מאחריות לנושאי המשרה בחברה  .3

 כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלימתן  מוצע לאשר .3.1

מר מר ירון משורר, מר אברהם נוסבאום, השליטה בחברה וקרוביהם, דהיינו ה"ה מר גיל גירון, 

וזאת לתקופה של לזימון אסיפה זה,  נספח ב', בנוסח המצ"ב כאלכס ליפשיץ ומר עומר גוגנהיים

 .מועד קבלת אישור אסיפה כללית זהשנים, החל מ 3

לחוק החברות, לפיו  259בהתאם לס'  נהכאמור, הימאחריות התחייבות החברה למתן פטור 

החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו כולה או מקצתה בשל נזק עקב הפרת 

רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה  אינה, החברה אולםחובת הזהירות כלפיה. 

 עסקהאו  על החלטהמאחריות לא יחול פטור בנוסף, ה .עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה

)גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב  שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה

ככל שחובת הזהירות הופרה  יחלויודגש, כי הפטור מאחריות כאמור,  .יש בה עניין אישי הפטור(

 עקב רשלנות בלבד ולא יחול ככל שחובה זו הופרה בכוונה או בפזיזות.

תב פטור מאחריות כפוף לאישור תיקון תקנון החברה ואישור עדכון עוד יודגש, כי אישור מתן כ

 מדיניות התגמול בחברה.

מר אלכס מר גיל גירון, מר אברהם נוסבאום, מר ירון משורר, של  םלפרטים אודות השכלת .3.2

השנים האחרונות, ופרטים  5-המקצועי ב ם, ניסיונהם, הישגים, מומחיותהםכישורי, ליפשיץ

' לפרק ד' לדוח התקופתי. לפרטים 26תאם להנחיית הרשות, ראו תקנה נוספים הנדרשים בה

השנים  5-המקצועי ב נו, ניסיוו, הישגיו, מומחיותוכישורי, עומר גוגנהייםשל מר  ואודות השכלת

לפרק ד' לדוח  א'26האחרונות, ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם להנחיית הרשות, ראו תקנה 

 התקופתי.

 עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין אישי זה הםשיש לברה בחהשליטה  יבעל שמות .3.3

 .לעיל 2.7השליטה בחברה, ראו סעיף  יבעלשמות לפרטים אודות  .3.3.1

אישור מתן כתב פטור ומר ירון משורר עניין אישי בסבאום מר אברהם נולמר גיל גירון  .3.3.2



 

12 

  שכתב פטור מאחריות ניתן עבורם.מן הטעם מאחריות הינו 

שכתב פטור מן הטעם אישור מתן כתב פטור מאחריות באישי יין ענגב' ורדה ליפשיץ ל .3.3.3

דירקטור בחברה ובעלה של הגב' ליפשיץ וכן עבור , אלכס ליפשיץמר  מאחריות ניתן עבור

  מר עומר גוגנהיים, סמנכ"ל בחברה וחתנה של הגב ליפשיץ.

 יםמשותפ שליטה כבעלי להיחשב עשויים, לעיל 2.7.1המפורטים בסעיף  המשפחותני ב .3.3.4

בשל החזקותיהם בקבוצת אשטרום ובחברה ושליטתם המשותפת בהן, מכוח  בחברה

שיתוף הפעולה האמור ביניהם. על כן, גם בני המשפחות הנ"ל הינם בעלי עניין אישי 

 .במתן כתב פטור מאחריות

 שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין זה .3.4

מתן כתב ומר ירון משורר עניין אישי באברהם נוסבאום מר  ,לדירקטורים מר גיל גירון .3.4.1

 לעיל.  3.3.2מן הטעם המפורט בסעיף  פטור מאחריות

מן הטעם אישור מתן כתב פטור מאחריות עניין אישי ב, מר אלכס ליפשיץ לדירקטור .3.4.2

ו ועבור מר עומר גוגנהיים, סמנכ"ל בחברה וחתנו של מר שכתב פטור מאחריות ניתן עבור

  .ליפשיץ

ם הגב' דליה שאשו, מר גדעון באום, מר דורון שטיגר, מר יעקב רז ומר פרץ דירקטוריל .3.4.3

שכתב פטור מאחריות מן הטעם אישור מתן כתב פטור מאחריות הינו עניין אישי ב גוזה

 ניתן עבורם.

 הדרך שבה נקבעה התמורה .3.5

(, לעיל 2.10 עיףבס אומתן כתב פטור מאחריות אושר על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון )ר

המוצע לאישור במסגרת  לו ןהתיקו תקנון החברה, לרבות, בשים לב להוראות חוק החברות

ה המוצע ל העדכון לרבות למדיניות התגמול בחברה ,לעיל( 1.4אסיפה כללית זו )ראו סעיף 

ולתנאים מקובלים בחברות ציבוריות  ,לעיל( 1.5לאישור במסגרת אסיפה כללית זו )ראו סעיף 

 מאחריות לנושאי משרה והינם ניתנים באופן זהה לכל נושאי בקשר עם תנאי פטורבישראל 

 .הםהשליטה וקרובי יבעל הנמנים על, לרבות לאלו המשרה )לרבות הדירקטורים( בחברה

 אישורים נדרשים .3.6

, טעונה את אישור האסיפה הכללית ברוב הנדרש, לעיל 1.7עיף המתוארת בס ההתקשרות

 להלן. 7 עיףכאמור בס

תקשרויות מסוגה של ההתקשרות או התקשרויות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה ה .3.7

או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי מהשנתיים האחרונות או שהינן בתוקף למועד 

 האסיפה הכללית

לפרטים אודות כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה וכן לפרטים אודות 

א' לפרק ד' בדוח 29חריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראו תקנה פוליסת ביטוח א

 התקופתי.

ומתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי  נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .3.1

 משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם

ן בשים לב לתיקו)תקנון החברה ו בהתאם לחוק החברות וכתב הפטור מאחריות הינמתן  .3.1.1

  .לעיל( 1.4כאמור בסעיף תקנון החברה 

מקובלת, אשר חברה ציבורית מבקשת להעניק לנושאי  ההגנ ופטור מאחריות הינכתב  .3.1.2

משרה, הפועלים מטעמה, על מנת לאפשר להם לפעול לטובתה תוך ידיעה, כי גם במידה 
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 ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכול בכפוף למגבלות הדין.

ים לגבי כל נושאי המשרה בחברה, לרבות הינם בתנאים זהפטור מאחריות תנאי כתב ה .3.1.3

 .אלו הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם

פטור מאחריות עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות, הכרוכות בתשלום כתב במתן  .3.1.4

 משרה.בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי לחברת ביטוח 

הנמנים על בעלי השליטה אי משרה ונושלדירקטורים פטור מאחריות כתב מתן  .3.1.5

 אינו כולל חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.וקרוביהם 

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני וועדת התגמול והדירקטוריון  .3.9

 .לעיל 2.10אודות שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני וועדת התגמול והדירקטוריון, ראו סעיף 

 רה, מר ארנון פרידמןמנכ"ל החבאישור מתן כתב פטור מאחריות ל .4

נספח בנוסח המצ"ב כמנכ"ל החברה, מר ארנון פרידמן כתב פטור מאחריות למתן  מוצע לאשר .4.1

 .לזימון אסיפה זה ב'

 5-המקצועי ב נו, ניסיוו, הישגיו, מומחיותוכישוריארנון פרידמן, של מר  ולפרטים אודות השכלת .4.2

לפרק ד'  א'26ת הרשות, ראו תקנה השנים האחרונות, ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם להנחיי

 לדוח התקופתי.

 עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין אישי זה הםשיש לבחברה השליטה  יבעל שמות .4.3

 .לעיל 2.7השליטה בחברה, ראו סעיף  יבעלשמות  ירוטלפ .4.3.1

במתן כתב פטור מאחריות אין עניין אישי  הלמיטב ידיעת החברה, לבעלי השליטה בחבר .4.3.2

 .למנכ"ל החברה

 מו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין זהש .4.4

כתב הפטור מאחריות למנכ"ל  למיטב ידיעת החברה, לדירקטורים בחברה אין עניין אישי במתן

 .החברה

 הדרך שבה נקבעה התמורה .4.5

 לעיל. 3.5לפרטים, ראו סעיף 

 אישורים נדרשים .4.6

ור האסיפה הכללית ברוב הנדרש, , טעונה את אישלעיל 1.1עיף המתוארת בס ההתקשרות

 להלן. 7 עיףכאמור בס

מתן כתב פטור מאחריות למנכ"ל החברה, מר ארנון ל נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .4.7

 פרידמן

בשים לב לתיקון )תקנון החברה ו בהתאם לחוק החברות וכתב הפטור מאחריות הינמתן  .4.7.1

  .לעיל( 1.4כאמור בסעיף תקנון החברה 

מקובלת, אשר חברה ציבורית מבקשת להעניק לנושאי  ההגנ ומאחריות הינ פטורכתב  .4.7.2

משרה, הפועלים מטעמה, על מנת לאפשר להם לפעול לטובתה תוך ידיעה, כי גם במידה 

 ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכול בכפוף למגבלות הדין.

לרבות  ,שרה בחברהלגבי כל נושאי המ בתנאים זהיםהינם פטור מאחריות כתב ה תנאי .4.7.3

 .אלו הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם

פטור מאחריות עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות, הכרוכות בתשלום כתב במתן  .4.7.4

 משרה.בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי לחברת ביטוח 
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 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני וועדת התגמול והדירקטוריון  .4.1

 .לעיל 2.10שתתפו בדיוני וועדת התגמול והדירקטוריון, ראו סעיף אודות שמות הדירקטורים שה

 

 פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית -'בלק ח

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .5

 החברה., במשרדי 10:00בשעה  2015יולי ב 2 ,ה' האסיפה הכללית תתקיים ביום

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה  .6

מניות להצביע באמצעות כתב השעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי  1.1-ו 1.7, 1.5, 1.4 בנושאים

אליו( יש להמציא למשרדי החברה באופן  לצרףיש ש המסמכים כל עםהצבעה. את כתב ההצבעה )יחד 

האחרון  המועדשעות לפני מועד כינוס האסיפה.  72-שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ

להלן, דהיינו  1.1ימים לאחר המועד הקובע האמור בסעיף  10לחברה הינו עד להמצאת הודעות עמדה 

 .2015יוני ב 14עד ליום 

 ושעל סדר היום ואין לשלוח לגבי 1.2מובהר, כי לא ניתן להצביע באמצעות כתבי הצבעה ביחס לנושא 

 סדר שעל 1.6-ו 1.1 יםעות כתב הצבעה ביחס לנושאלא ניתן להצביע באמצ . כמו כן,הודעות עמדה

, קבוצת אשטרוםלמיטב ידיעת החברה,  :להלן המפורט לאור עמדה הודעותהם לגבי לשלוח ואין, היום

מזכויות  76.79%)מהון המניות המונפק  75.44%-בכבמישרין ובעקיפין בעלת השליטה בחברה מחזיקה 

, אף כאמור יםבנושא ות, ולפיכך הינה בעלת שיעור החזקות נדרש לקבלת ההחלט(ההצבעה בחברה

הנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדו. לפיכך, תקנות החברות )הצבעה בכתב ב

 , אינן חלות בנושא זה. 2005-והודעות עמדה(, תשס"ו

 הנדרשהרוב  .7

רוב רגיל  הינו 1.6-ו 1.2, 1.1 בסעיפיםות המפורטות ההחלטכל אחת מבין ש לקבלת נדרהרוב ה .7.1

ות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין בהצבעה במניין קולות בעלי המני

 שעל סדר היום. 1.5-ו 1.4כפוף לאישור נושאים שעל סדר  1.6יצוין כי נושא  קולות המצביעים.

 חמישים אחוזיםלפחות רוב של לעיל הינו  1.4הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  .7.2

רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, עים באסיפה וכן לות בעלי המניות המצביבמניין קו( 50%)

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

, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות ההתקשרותהמניות שאינם בעלי עניין אישי באישור 

ות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קול

( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ) 276הוראות סעיף 

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

ם הינו רוב רגיל בהצבעה במניין שעל סדר היו 1.5המפורטת בסעיף הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה  .7.3

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

מדיניות התגמול, עדכון קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור 

לא יובאו בחשבון קולות המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים 

לחוק החברות בשינויים  276הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

( לא עלה על שיעור 1( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )2המחויבים; )

 של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 
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גם אם האסיפה שעל סדר היום  1.5סעיף את  אשראי ליובהר, כי דירקטוריון החברה יהא רש

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

מדיניות התגמול, כי אישור העדכון למדיניות התגמול, עדכון למפורטים ולאחר שידונו מחדש ב

 .על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה

לעיל הינו רוב רגיל בהצבעה במניין  1.1-ו 1.7הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים  .7.4

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

, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל העסקהקולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור 

ולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי הק

( סך קולות המתנגדים מקרב 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ) 276תחולנה הוראות סעיף 

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

 בחברה.

גם אם האסיפה שעל סדר היום  1.8סעיף את  אשרכי דירקטוריון החברה יהא רשאי ליובהר, 

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

ובחנו בדיון כאמור, למנכ"ל החברה במתן כתב הפטור מאחריות ולאחר שדנו מחדש מפורטים 

 .הכללית סיפהבין היתר, את התנגדות הא

  והצבעה באמצעות ייפויי כח המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית .1

, בהתאם לסעיף ת בעלי המניותהמועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפ .1.1

 3 אביב בע"מ שיחול ביום-הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל, לחוק החברות 112

 "(. המועד הקובע"להלן: ) 2015 יוניב

, 2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס .1.2

בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות 

לפני  שעות 18במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות 

 מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. 

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך  .1.3

כדין, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך שלפיו מתמנה בא כח יהיה בכתב, ייחתם 

על ידי בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך  על ידי הממנה או

 "(. כתב המינוילשאת חתימות בהתאם לתקנון אותו תאגיד )להלן: "

שעות  41כתב המינוי או העתק מאושר שלו על ידי נוטריון או עו"ד יופקד במשרדי החברה לפחות  .1.4

  לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

  אסיפה נדחיתמנין חוקי ו .9

והמחזיקים ביחד  כוח באלפחות, הנוכחים באסיפה הכללית, בעצמם או ע"י  מניות בעלישני  .9.1

 חברה, מהווים מניין חוקי.ב ההצבעה קולות מכלל 25% לפחות

המניין החוקי האמור, תדחה האסיפה  יימצאאם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא  .9.2

 שיצוין כפי, יותר מאוחר מועד לכל אואותו מקום, בה ואותה שעב הבא בשבוע היום לאותו

. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי תוך כאמור חוקי מנין נכח לא בה האסיפה על בהודעה

מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, כי אז כל מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם 

המניות הנוכחים יהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם  או על ידי באי כוחם, יהווה מנין חוקי ובעלי

 נקראה האסיפה.



 

16 

 סמכות של רשות ניירות ערך .10

ח זה רשאית רשות ניירות ערך או "יום ממועד הגשת דו 21בהתאם לתקנות בעל שליטה, בתוך  .10.1

"( להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, הרשות"להלן: עובד שהסמיכה לכך )

ח זה, וכן להורות לחברה על "דוחלק א' ל ותת נשואיויעות ומסמכים בנוגע להתקשרופירוט, יד

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

, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור לעיל ח זה"ניתנה הוראה לתיקון דו .10.2

ימים ממועד פרסום התיקון  35 -א יאוחר מימי עסקים ול 3הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 

 ח זה."לדו

 ת התיקון. ודוהחברה א תודיעח זה כאמור לעיל, "נדרשה החברה לתקן דו .10.3

 ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה. .10.4

 עיון במסמכים .11

ובמסמכים,  מיידי זהעותק של דוח ב, , בהצהרות הדירקטוריםניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות

ה' בשעות העבודה המקובלות -, בימים א'במשרדי החברה ,לתקנות בעל שליטה 5בהתאם לתקנה 

 .כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית )אם תהיה(וזאת עד למועד  03-6374200בטלפון ובתיאום מראש 

ממשרד מ. פירון ושות', "ד גל פריידן ו עו"ד יהודה גינדי ועוהינ זההחברה לעניין טיפול בדוח  ינציג

 . 03 - 7540011 פקס: ,03 -7540000, טל': גן-, רמת16, בית עורק, אבא הלל סילבר ונוטריונים עורכי דין

 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ אשדר חברה לבניה

אור וע"י מנכ"ל , ארנון פרידמןאמצעות ב

 אריאלי, סמנכ"ל כספים
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 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
אשדר חברה בחברת  דירקטור תכהונמועמד ל ,065328643 , נושא ת.ז.גיל גירוןמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מ לבניה
 

 לחוק החברות. ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-ם(, תש"לתקופתיים ומיידיי

הינם , בחברההרלוונטיים לכהונתי כדירקטור השכלתי וניסיוני , יאת כישוריגם והכוללים 
  .וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  השקעות, בשיווק השקעות
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל  אינני .6
-ית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננס

2005. 
 

 

 

12.5.2015   

 גיל גירון                 תאריך         

 
 
 
 
 



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
אשדר בחברת  דירקטור תכהונמועמד ל ,31285109 , נושא ת.ז.אברהם נוסבאוםמר אני הח"מ, 
 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מ חברה לבניה

 

 לחוק החברות. ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2014דוח התקופתי לשנת בהמפורטים  ,1970-דיים(, תש"לתקופתיים ומיי

הינם , בחברהלכהונתי כדירקטור השכלתי וניסיוני הרלוונטיים , יאת כישוריגם והכוללים 
  .וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –עות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה השקעות, בשיווק השק
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

ות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים יבעל מומח הנני .6
-נסית לדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופינ

2005. 
 

 

 

 

12.5.2015   

 אברהם נוסבאום           תאריך         

 
  

 
 



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
אשדר חברה בחברת  דירקטור תכהונמועמד ל ,053340816 , נושא ת.ז.משורר ירוןמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מ לבניה
 

 לחוק החברות. 'ב224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
 של החברה, 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-ים(, תש"לתקופתיים ומיידי

הינם , בחברההרלוונטיים לכהונתי כדירקטור השכלתי וניסיוני , יאת כישוריגם והכוללים 
  .וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'
לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –ת ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה השקעות, בשיווק השקעו

, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד
 בחברה ציבורית.

 

כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעל  אינני .6
-סית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננ

2005. 
 

 

 

 

 

12.5.2015   

 משוררירון                 תאריך        

 
 
 
 



 דירקטור ת הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
אשדר חברה  שלדירקטור  תכהונמועמד ל ,060830437 , נושא ת.ז.פשיץיאלכס למר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מלבניה 
 

 לחוק החברות. ב'224י סעיף הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פ .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26תקנה הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי  .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-תיים ומיידיים(, תש"לתקופ

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
  וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור. נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  השקעות, בשיווק השקעות
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  אינני .6
-ית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננס

2005. 
 

 

 

12.5.2015   

 פשיץיאלכס ל          תאריך         

 

 



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
אשדר בחברת  יתדירקטור תכהונל תמועמד ,004459517 ת.ז. ת, נושאדליה שאשו הגב'אני הח"מ, 

 הצהרה זאת כדלקמן: נת"( נותהחברה)להלן: " בע"מ חברה לבניה
 

 לחוק החברות. ב'224ף הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעי .1

 

הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  תהנני בעל .2
לכהן  השאני כשיר הלפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור, ובחברה יתכדירקטור
 בחברה. יתכדירקטור

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  תהנני מאשר .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-קופתיים ומיידיים(, תש"לת

, בחברה יתהשכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור, יאת כישוריגם והכוללים 
  .וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור הינם נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2ו לפי פרק ז'לחוק ניירות ערך, א 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 
 ית, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

קנות החברות )תנאים ומבחנים כמשמעה בת אינני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית .6
-לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו

2005. 
 

 

 

 

12.5.2015   

 דליה שאשו                 תאריך         

 
  



 דירקטור בלתי תלוימועמד לכהונת ת הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות,)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224 ףלפי סעי 

 
באשדר  בלתי תלוי דירקטור תכהונמועמד ל ,007585391 , נושא ת.ז.גדעון באוםמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " חברה לבניה בע"מ
 

 לחוק החברות.)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הפרטים הנדרשים לפי תקנה  הנני מאשר בזאת שכל .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

הינם , בחברהלכהונתי כדירקטור השכלתי וניסיוני הרלוונטיים , יאת כישוריגם והכוללים 
  .ם כאמורוכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשי נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  לא הופטר שהוכרז פושט רגל כל עוד
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2ות ערך, או לפי פרק ז'לחוק נייר 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 

לו  ףלמי שאני כפו לשותפי, למעבידי, רובי,אין לי, לקאינני קרוב של בעל השליטה וכן  .6
במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו 

, במועד המינוי או או לקרוב של בעל השליטה לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה
 לתאגיד אחר;

 לעניין זה:

או שליטה, וכן קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל  –" זיקה"
למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה  כהונה כנושא משרה,

ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור  שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור
 .2006-שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז לתקנות החברות )עניינים  2-4בתקנות 

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד  –" תאגיד אחר"
 המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

 
לו  ףלמי שאני כפו לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, 6מבלי לגרוע מהאמור בס'  .7

קשרים עסקיים או מקצועיים למי בעל השליטה בו, במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני 
לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט  6שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 

)ב( לחוק 244קשרים זניחים(, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 
 החברות.

 

ניגוד עניינים עם  ולים ליצוררים אינם יוצרים או עלכי תפקידי ועיסוקי האח ,אני מצהיר .8
 .בלתי תלוי , ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורבלתי תלוי תפקידי כדירקטור



 
 דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה. שלה, חבר איני חבר רשות ניירות ערך, עובד .9

 

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת  .10
 כדירקטור. ןבה אני מכהש

 
אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות. ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה  .11

 שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  הנני .12
-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

2005. 
 

 

 

7.5.2015   

 גדעון באום              תאריך         

 

  



 דירקטור בלתי תלוימועמד לכהונת ת הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות,)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224 ףלפי סעי 

 
באשדר  בלתי תלוידירקטור  תכהונמועמד ל ,55009526 , נושא ת.ז.דורון שטיגרמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " חברה לבניה בע"מ
 

 לחוק החברות.)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הפרטים הנדרשים לפי תקנה  הנני מאשר בזאת שכל .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

הינם , בחברההשכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור , יאת כישוריגם והכוללים 
  .ם כאמורוכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשי נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  לא הופטר שהוכרז פושט רגל כל עוד
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2ות ערך, או לפי פרק ז'לחוק נייר 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 

לו  ףלמי שאני כפו לשותפי, למעבידי, רובי,אין לי, לקאינני קרוב של בעל השליטה וכן  .6
במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו 

, במועד המינוי או או לקרוב של בעל השליטה לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה
 לתאגיד אחר;

 לעניין זה:

או שליטה, וכן קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל  –" זיקה"
למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה  כהונה כנושא משרה,

ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור  שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור
 .2006-שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז לתקנות החברות )עניינים  2-4בתקנות 

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד  –" תאגיד אחר"
 המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

 
לו  ףלמי שאני כפו לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, 6מבלי לגרוע מהאמור בס'  .7

קשרים עסקיים או מקצועיים למי בעל השליטה בו, במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני 
לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט  6שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 

)ב( לחוק 244קשרים זניחים(, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 
 החברות.

 

ניגוד עניינים עם  ולים ליצוררים אינם יוצרים או עלכי תפקידי ועיסוקי האח ,אני מצהיר .8
 .בלתי תלוי , ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורבלתי תלוי תפקידי כדירקטור



 
 דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה. שלה, חבר איני חבר רשות ניירות ערך, עובד .9

 

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת  .10
 כדירקטור. ןבה אני מכהש

 
אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות. ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה  .11

 שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  הנני .12
-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

2005. 
 

 

 

12.5.2015   

 דורון שטיגר              תאריך         
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 משרההמדיניות תגמול נושאי 

 בע"מ באשדר חברה לבניה
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2 

 

 מבוא

בע"מ  אשדר חברה לבניהמטרת מסמך זה הינה לתאר ולפרט את מדיניות החברה בנוגע לתגמול נושאי המשרה של 

)להלן:  2012-(, התשע"ג 20)תיקון מס'  , בהתאם לחוק החברותבין היתר ,, מרכיביו ואופן קביעתו"(החברה)להלן: "

 "(.20 תיקון"

במסגרתה תוכל במידת הצורך לתמרץ ולתגמל את נושאי המשרה. רכיבי מדיניות התגמול הינה כלי בידי החברה אשר 

התגמול להם יהיו זכאים נושאי המשרה יהיו אך ורק אלו שאושרו לגביהם באופן פרטני על ידי האורגנים המוסמכים 

  .1לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין

 
  התגמול מדיניות של תוקפה

חוק הוראות שנים בהתאם ל 3למשך  הכללית אסיפהמיום אישורה ע"י התכנס לתוקפה החל מדיניות התגמול 

 ."(חוק החברותעל תקנותיו כפי שיעודכן מעת לעת )להלן: " 1999-החברות, התשנ"ט

 

שנים וכפי שיידרש מעת לעת ותמליץ  3-לאחת לפחות וועדת התגמול תבחן את מדיניות התגמול ועדכניותה 

 הארכת תוקפה וכן תבחן את יישומה.לדירקטוריון החברה על עדכון או 

 

ולמועד אישור מסמך מדיניות תגמול זה, קיימים בחברה מנגנוני תגמול לנושאי  20למועד כניסתו לתוקף של תיקון 

 , אשר החברה מחויבת להם מכוח הסכמי עבודה ו/או הסכמי ניהול שנכרתו.בחברה משרה

 אינםביעת מדיניות התגמול על ידי דירקטוריון החברה הכהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה במועד ק תנאי

 מדיניות התגמול שתתואר להלן.מ חורגים

 

, להטמיע הסכמים קיימים חידוש/חדשיםו/או הסכמי ניהול תשאף החברה במסגרת כריתת הסכמי עבודה  כמו כן,

וליישם את עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן, בכפוף לאפשרותה של החברה לחרוג ממדיניות תגמול זו, ככל 

 שיידרש ובכפוף להוראות הדין. 

 אורגנים מוסמכים לאישור תנאי התגמול בחברה

ו ויאושרו על ידי אישור תנאי העסקה ושינויים בתוכניות התגמול של נושאי המשרה במסגרת המדיניות ידונ

 בהתאם להוראות כל דין.האורגנים המוסמכים של החברה 

 עקרונות מנחים בעת בניית מדיניות התגמול 

מדיניות התגמול מנסה ככל הניתן לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי המשרה בחברה  .1

רה מבנה תגמול אשר מטרתו בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים בחברה. מדיניות התגמול מגדי

                                                 
 
 .בה המשרה לנושאי זכות כל מקנה אינו החברה ידי על התגמול מדיניות אימוץ 1



 

3 

 

לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה, תוכנית העבודה שלה הן 

בטווח המיידי והן בראיה ארוכת טווח ובכלל זה את היחס הראוי בין הרכיבים המשתנים לקבועים מסך 

ה הרלוונטי ללקיחת סיכונים שאינן חבילת התגמול, וזאת בין היתר על מנת שלא לעודד את נושא המשר

 בהתאם למדיניות החברה לעניין זה תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה הבכירים בחברה.

לאור מבנה כוח האדם , בין היתרגיוס ושימור מנהלים איכותיים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה,  .2

 , המשך פיתוחה והצלחתה לאורך זמן.נושאי המשרה המצומצם של החברה ומעמדם ותפקידם הבכיר של

בקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה במדיניות התגמול באה לידי ביטוי תרומתו  .3

בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של  ,בין היתר ,של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה

 נושא המשרה.

 פת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה.מדיניות התגמול משק .4

 המדיניות תחול על כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרתם בחוק החברות. .5

 מדיניות התגמול 

 כללי

התגמול לנושאי משרה מותאמות לתפקידם ולתחומי אחריותם בחברה וליעדים הניתנים להשגה  ככלל, תוכניות

המוצבים להם במסגרת מילוי תפקידם לצורך קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראיה 

 ארוכת טווח. 

 :התגמול מדיניותמטרות 

 בראייה ארוכת טווח;, הומדיניות ה, תכניות העבודה שלחברהמטרות ה קידום .א

 של הסיכונים ניהול במדיניות, השאר בין, בהתחשב, המשרה לנושאי ראויים תמריצים יצירת .ב

 ; החברה

 פיתוחה המשך, חברהמנהלים איכותיים המהווים את הבסיס האיתן לניהול ה גיוס ושימור .ג

 .זמן לאורך והצלחתה

 :בין היתר השיקולים הבאים ויילקח משרה ילנושא תנאי כהונה והעסקה קביעת בעת

השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של המועמד לכהונה או נושא ב התחשבות .א

  המשרה המכהן.

הסכמים קודמים עם נושא המשרה )ככל בו , תקופת ההעסקהתחומי אחריותבתפקיד, ב התחשבות .ב

 שלא מדובר בנושא משרה חדש(.

 ;הואופי פעילות החברה גודל .ג

 המלצת הממונה הישיר. .ד
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בראייה ארוכת טווח ובהתאם  והכל, הולהשאת רווחי החברה יעדי להשגת המשרה נושא של תרומתו .ה

  ;ככול שלא מדובר בעובד חדש( ,לתפקידו של נושא המשרה )לעניין רכיבי תגמול משתנים

יוצגו נתונים בעת אישור תגמול לנושא משרה,  –ומנהליה החברה עובדירמת ההשתכרות של ל יחס .ו

( השכר של נושא 2; )חברה )ככל שרלבנטי(( התגמול של נושאי משרה ברמה דומה ב1אודות: )

 החברהשל עובדי  החציוני( השכר הממוצע והשכר 3המשרה הקודם באותו תפקיד )ככל שרלבנטי( )

שא והיחס בין כל אחד מאלה לבין התגמול שמוצע לאשר לנו החברהועובדי הקבלן המועסקים אצל 

בהקשר זה תיבחן השפעת הפער בין תנאי הכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של  –המשרה 

 . בחברה, על יחסי העבודה החברהשאר העובדים 

חברות דומות לעניין  בחברות דומות. בתפקידים דומיםשל נושאי משרה  לרמת ההשתכרותהשוואה  .ז

פעילות ונתונים כספיים רלוונטיים כגון שווי זה יהיו חברות הדומות לחברה מבחינת אופי וענף ה

שוק, סך מאזן, הכנסות ו/או מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי, גודל החברה וסוג הפעילות שלה. 

ביחס לחברה עצמה, כך שבקבוצת ההשוואה לא יכללו  מקסימליפרמטר יוגדר טווח  לכלכמו כן, 

ף, החברה תשאף לכך שמספר החברות חברות בהן פרמטרים אלו חורגים מהטווח הנ"ל. בנוס

 חברות.  10-בקבוצת ההשוואה שלה לא יפחת מ

 מצבה הכספי של החברה והמלצותיו של מנכ"ל החברה. .ח

 מדיניות ניהול הסיכונים של החברה כפי שתהיה באותה עת. .ט

 

 

להלן יפורטו קווים מנחים של מדיניות התגמול בחברה כפי שאושרה על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון, בכל 

 הנוגע לרכיבי תוכניות התגמול.

 

 קבוע שכר רכיבי .1

. באופן שוטף תפקידו בחברה בביצוע משקיע הוא אותו הזמן עבור נושא המשרה את לתגמל נועד – קבוע שכר

 בכירות את הגדרת תפקידו ורמת שכר קבוע משקף הן את כישוריו ונסיונו המקצועי של נושא המשרה והן

 התפקיד בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה. 

 

מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקבלת האישורים  ותוכל לעדכן את שכר החברה -מנכ"ל החברה 

)בסיס החישוב לעדכון שכר יהיה שכר הבסיס  במצטבר שנים בשלוש 20%לתקרה של  עד הנדרשים על פי דין,

יהיה צמוד יכול ושל המנכ"ל בלבד  שכרו. , ללא הנלוות והסוציאליות(נכון למועד אישור מדיניות התגמול ברוטו

שנים, כאמור  3-המצטבר ל למדד המחירים לצרכן וכל עלייה הנובעת מההצמדה תיחשב כחלק מהשינוי המירבי

 .לעיל

 )ללא נלוות וסוציאליות(.₪  50,000לא יעלה על  הבסיסי שכרו החודשי –נושא משרה שאינו מנכ"ל או דירקטור 
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 שירותי ניהול

אנוש, רכב,  משאבי ניהול ,דירקטורים שרותי קבוצת אשטרום מעניקה לחברה שרותי ניהול הכוללים, בין היתר,

חשבונות ושירותי מחלקת גזברות וכספים )להלן:  והנהלת חשבות מחלקת, מידע מערכות שירותי מחלקת

 "(.הניהול שירותי"

 לשנה.₪ מיליון  4.5סך המשולם ע"י החברה בגין שירותי הניהול לא יעלה על 

הדירקטוריון לעניין שירותי הדירקטורים הכלולים במסגרת שירותי הניהול יצוין, כי עלות שכר שנתית של יו"ר 

למשרה מלאה. החיוב בפועל יהיה בהתאם לחלקיות ₪ מיליון  2.5ושל דירקטור מקבוצת השליטה לא תעלה על 

 25%-ו 40%לדירקטור ולא תעלה על  5%-ליו"ר הדירקטוריון ו 20%-משרה של כל אחד מהם שלא תפחת מ

 ם לתגמול משתנה.בהתאמה. דירקטורים לא יהיו זכאי

 

במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה, נכללים תנאים נלווים והפרשות סוציאליות  – נלווים תנאים

 בהתאם לחוק ולנהוג בחברה.

וביטוח  מותלהשתקרן ל, הפרשות לתגמולים ולפיצויים והפרשה הבראה, חופשה היתר בין כוללים נלווים תנאים

  .מנהלים

 כמו. לנושא משרה בדרגתו כמקובל רכב חלף גמול או ודצמ רכב המשרה נושאי של לרשותם תוכל להעמיד החברה

עד נוספות הוצאות נלוות  החזרו ,טלפון ,"לאש הוצאות החזר הב המשרה נושאיהחברה רשאית להעניק ל ,כן

  .אלפי ש"ח בשנה 12של לתקרה 

התשלום מבוצע , במסגרת הסכם שירותים עם חברה בשליטתם שירותים לחברה המספקים משרה נושאי

והוצאות  הוצאות החזר)למעט  וההטבות הנלווים התנאים כלל ואתבחשבונית ומכיל בתוכו את השכר הקבוע 

  (.נלוות נוספות

התנאים הנלווים ייבחנו ע"י וועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת בחינה תקופתית לסך היקף ההוצאות 

  ויעודכנו במידת הצורך.

 

 מענק מבוסס יעדים –תגמול משתנה  .2

את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת מטרתו של הרכיב המשתנה הינה לשקף ככל הניתן 

 רווחיה, בראיה ארוכת טווח, על פי קריטריונים הניתנים למדידה.

ביצועיו האישיים של נושא המשרה אל מול היעדים שהוגדרו לו להרכיב המשתנה יקבע בהלימה לביצועי החברה ו

 במסגרת מילוי תפקידו. 

קריטריונים הניתנים ממדיניות התגמול של החברה הינה כי ניתן משקל משמעותי לעמידה ביעדים, הנגזרים 

ת . יעדי החברה מבטאים אהחברה של והרב שנתית השנתית העבודה תכניתלמדידה כחלק מיעדי החברה ומ

הצלחת החברה בכללותה למימוש תוכניותיה, את תרומתם של נושאי המשרה להצלחת החברה ואת רצון החברה 

 לתגמל נושאי משרה על עמידה ביעדים אלו. 

דידים אך לא יעלה על המענק המבוסס על קריטריונים הניתנים למדידה ייגזר ויחושב על בסיס היעדים המ

 .לנושאי משרה כפופי מנכ"ל משכורות 4למנכ"ל ועד ₪ ליון ימ 3של עד בגובה תקרות המענק השנתיות שהינן 
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 מנכ"ל: מענק

  .ליניארי באופן( )כהגדרתו להלן מהרווח לפני מס 2.5%המענק יחושב על בסיס 

בהתאם  לבעלי מניות החברההמיוחס מאוחד לפני מס רווח כ מס חברתי יוגדר לפנירווח  –" מס לפני רווח"

 .של החברה בשנת התגמול הרלוונטית יםהמבוקר יםהכספי ותלדוח

שינוי בשווי ( 2; )הוצאות בגין מענקים למנכ"ל( 1הבאים: )יובהר, כי מהרווח לפני מס, כהגדרתו לעיל, ינוטרלו 

( אירועים חד פעמיים אשר להערכת דירקטוריון החברה אינם קשורים בפעילות 3הוגן של נדל"ן להשקעה; )

 .החברה

ב המענק השנתי למנכ"ל כאמור בפסקה זו, יעשה על בסיס "רווח שמומש", קרי, לרווח לפני מס מובהר כי חישו

המשמש לחישוב המענק השנתי של המנכ"ל בשנה מסוימת, יתווספו רווחים ממומשים לחברה שלא הוכרו 

ו בעבר בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה במועד מימושם הלכה למעשה לאור כללי החשבונאות, אלא הוכר

הכספיים לפי שוויו ההוגן תוך שהשינויים  )כגון רווחים בגין מכירת נדל"ן להשקעה שהוצג בדוחותטרם שמומשו 

המענק השנתי של אלו ינוטרלו באופן שוטף לצורך חישוב  בשוויו נזקפו לרווח והפסד באופן שוטף. רווחים

ו של הנכס(, אף אם מימושו חל בתקופות לכלול אותם בעת מימוש כל עוד הנכס לא מומש, אולם ישהמנכ"ל 

 מאוחרות לאלו בהם הכירה החברה ברווח בגין השערוך.

 חישוב המענק יבוצע באופן מצטבר על פני שלוש שנים קלנדאריות כמפורט להלן:

 בשנה הראשונה יחושב המענק על בסיס הרווח לפני מס בשנה השוטפת;

יחושב המענק על בסיס הרווח לפני מס המצטבר בשנה השוטפת ובשנה שקדמה בניכוי תשלומי  בשנה השניה

 שנה הקודמת;גין המענק שבוצעו ב

מצטבר של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו, בניכוי הרווח לפני מס הבשנה השלישית יחושב המענק על בסיס 

 שנתיים הקודמות.גין הסכומי המענק ששולמו ב

לא תהא זכאות  ₪ מיליון 17 -מ נמוךשנתיים שקדמו לה השנה השוטפת ושל הבמידה והרווח לפני מס הממוצע 

 .זו בשנהלקבלת מענק 

לפני ובשנה שקדמה לה היה רווח ₪ מיליון  30של לפני מס דוגמא להמחשה: בהנחה כי בשנת המדידה יש רווח 

 1.25)₪ מיליון  0.75גובה המענק יהיה  – ₪(מיליון  0.5בסך )ובגין השנה שקדמה שולם בונוס ₪  מיליון 20של מס 

 ₪(.מיליון  0.5שנה קודמת בסך של גין בגין שנתיים בניכוי בונוס ששולם ב₪ מיליון 

נושא המשרה לא ישיב לחברה כל סכום בגין מענקים  –יצויין, כי במידה ובשנה מסוימת אין זכאות למענק 

 שקיבל בשנים שקדמו לשנה זו. הזכאות הינה זכאות מצטברת.

 .ואילך 2014תחילת יישום המנגנון האמור הינה שנת יובהר, כי שנת 

 :נושאי משרה הכפופים למנכ"ל מענק
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חודשיות  בסיס משכורות 4 בה שלם להיות זכאים למענק עד לגונושאי המשרה בחברה הכפופים למנכ"ל עשויי

 ברוטו.

 רכיב שיקול הדעת.מרכיב המדיד ומה –המענק יכול לכלול שני מרכיבים 

 באופן הבא:₪ )מיליון  10 מעל לפני מס רווח בכפוף לעמידה ביחושב  מהמענק 80%רכיב המדיד: מה

לפני מס . עמידה ברווח באותה שנה לא תזכה בתגמולבשנה מסוימת ₪ מיליון  10-הנמוך מלפני מס עמידה ברווח 

לפני מס עמידה ברווח אחת.  בסיס משכורתמענק עד תזכה את נושא המשרה ב₪ מיליון  20ועד ₪ מיליון  10שבין 

מיליון  40-60בין שלפני מס עמידה ברווח שתי משכורות, מענק עד בתזכה את נושא המשרה ₪ מיליון  20-40בין ש

תזכה את  ₪מיליון  60מעל לפני מס של שלוש משכורות. עמידה ברווח עד  מענקבתזכה את נושאי המשרה ₪ 

 )תקרת המענק(. משכורות בסיס ברוטו 4מענק עד נושאי המשרה ב

רכיב שיקול דעת: הרכיב יהווה חלק שניתן לראותו כלא מהותי מסך המענק לנושא משרה. המענק הנובע מ

בגין  20%על בסיס הרכיב המדיד,  80% –נושא משרה מסך המענק המשולם ל 20%משיקול הדעת לא יעלה על 

 .רכיב שיקול דעת

נושא המשרה לא ישיב לחברה כל סכום בגין מענקים  –יצויין, כי במידה ובשנה מסוימת אין זכאות למענק 

 שקיבל בשנים שקדמו לשנה זו. הזכאות הינה זכאות מצטברת.

 ואילך.  2013מודל התגמול לנושאי משרה כפופי מנכ"ל יחול משנת 

של  מגובהו 50% עד שללהפחתה שבשיקול דעת לדירקטוריון החברה, בהמלצת ועדת התגמול, תהיה סמכות 

, בשים לב כפוף מנכ"ל )יובהר, כי סעיף זה לא יחול על מנכ"ל החברה( נושא משרה זכאיעשוי להיות לו  המענק

ביעדים לעומת תרומתו של נושא המשרה ומתוך נימוקים הקשורים לבחינת סבירות המענק שהתקבל מעמידה 

 לבטלכמו כן, לדירקטוריון תהא הסמכות . בתקופת חישוב המענק להשגתם ולמצבה העסקי והכספי של החברה

 את תשלום המענק לנושא משרה מסוים במקרים של מעילה, הונאה ו/או מנהל שאינו תקין.

 

 רכיב הוני  –תגמול משתנה  .3

תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה 

לבעלי המניות ושמירה ראויה בין שיקולי טווח הקצר לטווח הארוך, בין היתר על ידי קביעת תקופת הבשלה 

מחיר המימוש לא יפחת  - מניותככל שיוקצו אופציות למלאה ומתן אופציות שאינן בתוך הכסף במועד הענקתן. 

ימי המסחר שקדמו למועד  14, במהלך בע"מ בתל אביבלניירות ערך חיר הממוצע של מניית החברה בבורסה הממ

בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכולת החברה לשמר את מנהליה . ההקצאה

 הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.

  .נוספת אופציות לתוכנית באשר פרטניות תוכניות לחברה קיימת לא זה מדיניות סמךמ אישור למועד

 יוענק למנכ"ל החברה בלבד. –הוני במידה ויוענק  תגמול
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המשתנים ההוניים שאינם מסולקים השווי השנתית של הרכיבים  תקרתבעת קביעת תוכנית תגמול הוני, 

ש"ח. התקרה השנתית מחושבת באופן שבו ההוצאה ההונית  מליון 1במזומן, במועד ההענקתם, הינה בגובה 

 מתפרסת באופן לינארי על פני תקופת ההבשלה.

שנה למנה הראשונה כמו כן, תקופת הבשלה מזערית של רכיבים משתנים הונים בתנאי כהונה והעסקה הינה 

 ., תוך התייחסות לתמריצים ראויים בראייה ארוכת טווחשנים לכל התוכניתוארבע 

דת התגמול והדירקטוריון ייבחנו את האפשרות לקביעת תקרה לשווי המימוש של רכיבים משתנים הוניים וע

 .בעת הענקתם בפועל שאינם מסולקים במזומן במועד המימוש

 

 מוקדמת והודעהמענק פרישה  .4

מוקדמת עד חודשיים. מנכ"ל החברה יהיה זכאי להודעה זכאים להודעה מוקדמת כפופי מנכ"ל המשרה  נושאי

הקודמים  לפיצויים בהתאם להסכמי העסקתם. כמו כן, זכאים נושאי המשרה בחברה חודשים 4שאינה עולה על  

 החברה תהיה רשאית שלא להעסיקם בתקופת ההודעה המוקדמת.  .או במקרה של הסכם העסקה חדש על פי דין

 חברה. נושאי המשרה בחברה לא יהיו זכאים למענקי פרישה בקשר לסיום עבודתם ב

 

 יחס בין רכיבים משתנים וקבועים בחבילת התגמול  .5

  .2השנתי התגמול עלותמסך  80%התגמול המשתנה לא יעלה על  רכיב"ל: למנכ

 משרה.הלנושא  2התגמולעלות מסך  25%: רכיב התגמול המשתנה לא יעלה על נושאי משרה כפופי מנכ"לל

 

 השבת תגמול משתנה במקרה של טעות .6

ככל שיסתבר כי מענק שנתי או חלק ממנו ששולם לנושא משרה חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן 

שנים ממועד תשלום המענק הרלוונטי, ישיב נושא המשרה את ההפרש העודף בין  3כמוטעים תוך פרק זמן של 

רשים ככל שקיימים פי הנתונים המעודכנים )תוך שיקלול הפ-הסכום שקיבל לבין הסכום לו הוא זכאי על

 ידיו(.-ו/או ששולמו על בתשלומי וחבויות המס החלים על נושא משרה

ובכפוף לכך כי נושא  מסך המענק בגין אותה שנה, 10%-במקרים בהם סכום ההשבה מתוך המענק השנתי נמוך מ

 עדכון של במקרה תחול לא כאמור השבהכמו כן, נושא המשרה להשיבו.  שלא יידר המשרה עדיין מועסק בחברה,

  .הדיווח בכללי או החשבונאית בתקינה משינוי כתוצאה הכספיים הדוחות תיקון או

והיתרה, במידה ותהיה,  )ככל שרלוונטי( השבת הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של קיזוז מהמענק בשנה העוקבת

 חודשים. 12-תסולק במזומן מתוך השכר בפריסה ל

 

                                                 
 
 כלל המרכיבים הקבועים והמשתנים. 2
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 החברה  עובדי של העסקתם לתנאי המשרההעסקתו של נושא  תנאי בין היחס .7

את היחס בין  בעת אישור/ קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרהיבחנו  ודירקטוריון החברה ועדת התגמול

שכר של שאר עובדי החברה )לרבות עובדי קבלן( ובפרט עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה ל

 על יחסי העבודה ת יחסים אלוהשפעל של העובדים כאמור ויתנו דעתם תוהחציוני תשכר הממוצעעלות היחס ל

 .בחברה, סבירותו של שכר הבכירים בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת העובדים שלה

כפופי של מנכ"ל החברה ונושאי המשרה  עלות שכרם, היחס בין בחברה התגמול מדיניות אישור למועד נכון

של מנכ"ל עלות שכרם היחס בין ואילו  בהתאמה 2.4:1-ו 7.2:1בחברה הינם  הממוצעתממוצע עלות  מנכ"ל

התגמול  וועדת. בהתאמה 3.6:1-ו 10.8:1 בחברה הינם לעלות החציונית  כפופי מנכ"ל החברה ונושאי המשרה

 ודההעב יחסי על השפעה להם ואין המקובל את הולמים, סבירים הינם אלו יחסיםוהדירקטוריון, מצאו כי 

 .בחברה

  

 דירקטורים גמול .8

 שנתי וגמול השתתפות לישיבהזכאים לגמול  יהיו ואינם יו"ר הדירקטוריון השליטה מקבוצת שאינםדירקטורים 

בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות  המרביעל הגמול  ויעלשלא 

 "(. תקנות הגמול)להלן: " מעת לעת, כפי שיתוקנו 2000-ס"דירקטור חיצוני(, התש

 

 וביטוח שיפוי, פטור .9

( עשוי להיות זכאי, ים, יו"ר דירקטוריון ודירקטורים מקבוצת השליטהנושא משרה בחברה )לרבות דירקטור 

בנוסף לחבילת התגמול כאמור במדיניות תגמול זו, וכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך בחברה, לביטוח 

, והכל כפוף על פי הנהוג בחברה בגין אחריותם כנושאי משרה ופטור הסדרי שיפויואחריות נושא משרה 

  .ותקנון החברה להוראות כל דין

 על אף האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרתמובהר, כי  

עסקה בהחלטה או הפרת חובת הזהירות בעל לא יחול ככל ויינתן, מאחריות פטור כתב וכי  חובת הזהירות בחלוקה

 . יש בה עניין אישי )גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור(שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה 

 

 

 

 

 



 'ספח גנ



 בע"מ אשדר חברה לבניה

 

 

 תאריך:_______

 כבודל

     מר/גב'
 

 כתב פטור לנושא משרה בחברההנדון: 

 

חוק )להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 1והנך מכהן כנושא משרה )כהגדרת מונח זה בסעיף  הואיל:

ת "( ו/או בחברות בנות שלה ו/או בחברוהחברהבע"מ )להלן: " באשדר חברה לבניה ("החברות

 המלאה; אחרות שאינן בשליטתה או בבעלותה

 

לחברה, בכפוף להוראות הקבועות בחוק החברות לפטור נושא  ותהחברה מתיר ןתקנוהוראות ו והואיל:

 משרה מאחריותו כלפי החברה בגין הפרת חובת הזהירות כלפיה;

 

הפרת חובת הזהירות פי דין למתן פטור מאחריות עקב -חברה קיבלה את ההחלטות הנדרשות עלהו והואיל:

 כלפיה לנושאי משרה המכהנים כיום, בהתאם למפורט בכתב פטור זה;

 

 ,כי בכפוף להוראות ולסייגים שנקבעו בדין בקשר למתן פטור לנושא משרה ,החברה מאשרת לך בזה לפיכך:

בזאת מראש מאחריות, כולה או המהווים חלק בלתי נפרד מכתב פטור זה, החברה פוטרת אותך 

בתום בפעולתם , בשל נזק שנגרם או שייגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפי החברה מקצתה,

בחלוקה, כהגדרתה בחוק רות . הפטור האמור בכתב זה לא יחול ביחס להפרת חובת הזהילב

עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בהחלטה או ביחס להפרת חובת הזהירות בהחברות ו

 .יש בה עניין אישי )גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור(בחברה 

 

יעמוד לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברות  הפטור מאחריות שניתן לך לפי כתב זה

הנ"ל ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה 

 בחברות הנ"ל.

 

 ידי החברה, אם ניתן.-בכתב פטור זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב השיפוי שניתן לך על אין באמור

 

                                                                                                                                 

    ______________ 

 בע"מ אשדר חברה לבניה                                                           

 

 ________________ אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו

 נושא המשרה           



 

 

  
  ("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

האסיפה "). האסיפההחברה (להלן: "של של בעלי מניות  מיוחדתשנתית ואסיפה כללית 

), תל 2(קומה  57יגאל אלון החברה, ברח'  משרדי, ב10:00בשעה  2015י לביו 2 ביום  תתכנס

  .")משרדי החברה" (להלן: אביב

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

 ת. לתקנון החברה שעניינו פטור מאחריו 35החברה והוספת סעיף  תיקון תקנון אישור .3.1

א' לחוק החברות באופן בו 267עדכון מדיניות תגמול של החברה בהתאם לסעיף  אישור .3.2

  .תתווסף אפשרות להענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי  אישור .3.3

 .השליטה בחברה וקרוביהם

 .ארנון פרידמןפטור מאחריות למנכ"ל החברה, מר מתן כתב  אישור .3.4

 ת והמוצע ותהמלא של ההחלטהנוסח  .4

בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך הנוגע  תוהמוצע ותההחלטהמלא של ניתן לעיין בנוסח 

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

, וזאת עד למועד 03-6374200בטלפון: כירות החברה עם מז, לאחר תיאום מראש המקובלות

                                                                                               כינוס האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).

 באסיפה הכללית  ותההחלטהרוב הדרוש לקבלת  .5
רוב של לפחות חמישים , הינו לעיל 3.1מפורטת בסעיף הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה ה .5.1

רוב רגיל בהצבעה לות בעלי המניות המצביעים באסיפה וכן, במניין קו) 50%אחוזים (

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

, ההתקשרותאישור ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי ב

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

לחוק החברות  276קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

) 1) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (2בשינויים המחויבים; (

  .ל שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברהלא עלה על שיעור ש
רוב רגיל בהצבעה במניין הינו , לעיל 3.2הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  .5.2

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

עדכון אישור רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי ב

מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים 

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



 

 

) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; (

 .לה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה) לא ע1האמורים בפסקה (
  

גם אם האסיפה  לעיל 3.2סעיף את  אשריובהר, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי ל

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

כי אישור העדכון מדיניות התגמול, עדכון לנימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש ב

  .למדיניות התגמול, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה

  

לעיל הינו רוב רגיל  3.4- ו 3.3הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים  .5.3

) במניין קולות הרוב באסיפה 1בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (

, העסקהבעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור  הכללית ייכללו רוב מכלל קולות

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

לחוק החברות  276קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

) 1מורים בפסקה () סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות הא2בשינויים המחויבים; (

 .לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה
  

גם אם האסיפה  שלעיל 3.4סעיף את  אשריובהר, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי ל

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

כתב הפטור מאחריות למנכ"ל החברה במתן ולאחר שדנו מחדש נימוקים מפורטים 

  .הכללית ובחנו בדיון כאמור, בין היתר, את התנגדות האסיפה
 

 קיומו אומוקצה מקום לסימון , שעל סדר היום ים, בהצבעה בנושאלכתב הצבעה זה חלק ב'ב

 1999 -החברות, התשנ"ט לחוק 275-א' ו267פים סעי פי על כנדרש, אישי עניין של היעדרו

. וכן מאפיין אחר של בעל המניות ,האישי העניין מהות ולתיאור החברות") (להלן: "חוק

 העניין מהות את תיאר לאמי שסימן "כן" ו או לעיל האמור את סימן שלא יובהר, כי מי

  .הקולות במניין הצבעתו תבוא לא האישי,

 תוקף כתב ההצבעה .6

צא לחברה (לרבות המסמכים הבאים והוא הומלו  פוכתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צור

  לפני מועד האסיפה: שעות 72עד באמצעות דואר רשום) 

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

נדרש להמציא  –נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) 

  .י האסיפה הכלליתשעות לפנ 72לפחות  אישור בעלותלחברה 

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

  צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

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

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

   למשרדי החברה.

 החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט. .7

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8



 

 

  .אביב תל, )2(קומה  57יגאל אלון ברח' , החברה משרדי

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

כאמור  ההודעה .2015, וניבי 14יום יאוחר מלא דהיינו עד  ,ימים לאחר המועד הקובע 10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.תישלח על 

 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10

 .2015 ביוני 19יום יאוחר מלא , דהיינו עד למועד האסיפה ימים קודם 12לפחות 

 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 לא רשום בעל מניות  .12

 יירות ערך מסוים.בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון נ

 הודעותקישורית לנוסח כתב ההצבעה ו ,בדואר אלקטרוני חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, .13

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

או שהוא  בכךמעוניין לא אם הודיע בעל המניות כי הוא אלא רשומות אצל אותו חבר בורסה, 

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

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

שאינן מוחזקות בידי  ,בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה

לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט  268עיף כהגדרתו בס ,בעל שליטה בחברה

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

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

   .רהש"ח ע.נ. כל אחת של החב 1רגילות בנות  מניות 9,984,263הינה: 

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

ש"ח  1רגילות בנות  מניות 2,315,820הינה נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, שליטה בחברה, ה

   .ע.נ. כל אחת של החברה

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

לרבות 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 יתפרסמו הודעות עמדה כאמור) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר 

 לעיל.  11יירות ערך בתל אביב בע"מ המפורטים בסעיף האינטרנט של הבורסה לנ

היה ותתבקש הוספת נושא לסדר יומה של האסיפה על ידי בעל מניות בחברה ודירקטוריון  .16

החברה יחליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה 

ל המאוחר, עד יום פרסום מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו ותפרסם כתב הצבעה מתוקן, לכ

  ההודעה המתוקנת כאמור.

  

  בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה



 

 

  ("החברה") בע"מאשדר חברה לבניה 

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

   2015 ,במאי 26בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 

  ניחלק ש
  .בע"מ אשדר חברה לבניה: שם החברה

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

   אביב תל

  510609761: חברההמספר 

  .10:00עה בש 2015, ביולי 2 :אסיפההמועד 

  .מיוחדתושנתית : סוג האסיפה

  .2015, ביוני 3: הקובעהמועד 

  :פרטי בעלי המניות
  . מספר זהות: ___________________2______________________     : ותהמנישם בעל . 1

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

  מספר דרכון: ___________________
  

  מספר תאגיד: __________________
  

  המדינה שבה הוצא: ______________
  

  התאגדות: __________________מדינת ה
  

  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)
  הםאף אחד מ

        

*  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
חברה מנהלת באסיפה כללית), לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות  1כהגדרתו בתקנה  3

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



 

 

  :אופן ההצבעה

מס' 

  הנושא

 -לעניין אישור עדכון מדיניות התגמול  )1אופן ההצבעה ( הנושא שעל סדר היום

האם אתה בעל שליטה/בעל עניין אישי 

ה בכירה או משקיע בהחלטה/נושא משר

  )2מוסדי? (

  לא  )3כן(  נמנע נגד בעד  

  תיקון תקנון החברה  3.1
          

אישור עדכון מדיניות התגמול של   3.2
            החברה

אישור מתן כתב פטור מאחריות   3.3
לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים 

  על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם

          

אישור מתן כתב פטור מאחריות   3.4
            למנכ"ל החברה

  

  .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  –חוק החברות) ) ל1(177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 

  הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

  .תעודות זהות/דרכון/תעודת התאגדות

  תוהמוצע ותהחלטהפרטים אודות עניין אישי באישור 

 :המוצעת החלטהאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

  חתימה: ________________      תאריך: __________________



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
אשדר חברה בחברת  דירקטור תכהונמועמד ל ,065328643 , נושא ת.ז.גיל גירוןמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מ לבניה
 

 לחוק החברות. ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-ם(, תש"לתקופתיים ומיידיי

הינם , בחברההרלוונטיים לכהונתי כדירקטור השכלתי וניסיוני , יאת כישוריגם והכוללים 
  .וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  השקעות, בשיווק השקעות
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל  אינני .6
-ית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננס

2005. 
 

 

 

12.5.2015   

 גיל גירון                 תאריך         

 
 
 
 
 



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
אשדר בחברת  דירקטור תכהונמועמד ל ,31285109 , נושא ת.ז.אברהם נוסבאוםמר אני הח"מ, 
 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מ חברה לבניה

 

 לחוק החברות. ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2014דוח התקופתי לשנת בהמפורטים  ,1970-דיים(, תש"לתקופתיים ומיי

הינם , בחברהלכהונתי כדירקטור השכלתי וניסיוני הרלוונטיים , יאת כישוריגם והכוללים 
  .וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –עות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה השקעות, בשיווק השק
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

ות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים יבעל מומח הנני .6
-נסית לדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופינ

2005. 
 

 

 

 

12.5.2015   

 אברהם נוסבאום           תאריך         

 
  

 
 



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
אשדר חברה בחברת  דירקטור תכהונמועמד ל ,053340816 , נושא ת.ז.משורר ירוןמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מ לבניה
 

 לחוק החברות. 'ב224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
 של החברה, 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-ים(, תש"לתקופתיים ומיידי

הינם , בחברההרלוונטיים לכהונתי כדירקטור השכלתי וניסיוני , יאת כישוריגם והכוללים 
  .וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'
לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –ת ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה השקעות, בשיווק השקעו

, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד
 בחברה ציבורית.

 

כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעל  אינני .6
-סית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננ

2005. 
 

 

 

 

 

12.5.2015   

 משוררירון                 תאריך        

 
 
 
 



 דירקטור ת הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
אשדר חברה  שלדירקטור  תכהונמועמד ל ,060830437 , נושא ת.ז.פשיץיאלכס למר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מלבניה 
 

 לחוק החברות. ב'224י סעיף הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פ .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26תקנה הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי  .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-תיים ומיידיים(, תש"לתקופ

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
  וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור. נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  השקעות, בשיווק השקעות
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  אינני .6
-ית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננס

2005. 
 

 

 

12.5.2015   

 פשיץיאלכס ל          תאריך         

 

 



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
אשדר בחברת  יתדירקטור תכהונל תמועמד ,004459517 ת.ז. ת, נושאדליה שאשו הגב'אני הח"מ, 

 הצהרה זאת כדלקמן: נת"( נותהחברה)להלן: " בע"מ חברה לבניה
 

 לחוק החברות. ב'224ף הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעי .1

 

הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  תהנני בעל .2
לכהן  השאני כשיר הלפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור, ובחברה יתכדירקטור
 בחברה. יתכדירקטור

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  תהנני מאשר .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-קופתיים ומיידיים(, תש"לת

, בחברה יתהשכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור, יאת כישוריגם והכוללים 
  .וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור הינם נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2ו לפי פרק ז'לחוק ניירות ערך, א 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 
 ית, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

קנות החברות )תנאים ומבחנים כמשמעה בת אינני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית .6
-לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו

2005. 
 

 

 

 

12.5.2015   

 דליה שאשו                 תאריך         

 
  



 דירקטור בלתי תלוימועמד לכהונת ת הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות,)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224 ףלפי סעי 

 
באשדר  בלתי תלוי דירקטור תכהונמועמד ל ,007585391 , נושא ת.ז.גדעון באוםמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " חברה לבניה בע"מ
 

 לחוק החברות.)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הפרטים הנדרשים לפי תקנה  הנני מאשר בזאת שכל .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

הינם , בחברהלכהונתי כדירקטור השכלתי וניסיוני הרלוונטיים , יאת כישוריגם והכוללים 
  .ם כאמורוכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשי נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  לא הופטר שהוכרז פושט רגל כל עוד
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2ות ערך, או לפי פרק ז'לחוק נייר 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 

לו  ףלמי שאני כפו לשותפי, למעבידי, רובי,אין לי, לקאינני קרוב של בעל השליטה וכן  .6
במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו 

, במועד המינוי או או לקרוב של בעל השליטה לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה
 לתאגיד אחר;

 לעניין זה:

או שליטה, וכן קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל  –" זיקה"
למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה  כהונה כנושא משרה,

ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור  שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור
 .2006-שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז לתקנות החברות )עניינים  2-4בתקנות 

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד  –" תאגיד אחר"
 המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

 
לו  ףלמי שאני כפו לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, 6מבלי לגרוע מהאמור בס'  .7

קשרים עסקיים או מקצועיים למי בעל השליטה בו, במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני 
לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט  6שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 

)ב( לחוק 244קשרים זניחים(, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 
 החברות.

 

ניגוד עניינים עם  ולים ליצוררים אינם יוצרים או עלכי תפקידי ועיסוקי האח ,אני מצהיר .8
 .בלתי תלוי , ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורבלתי תלוי תפקידי כדירקטור



 
 דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה. שלה, חבר איני חבר רשות ניירות ערך, עובד .9

 

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת  .10
 כדירקטור. ןבה אני מכהש

 
אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות. ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה  .11

 שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  הנני .12
-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

2005. 
 

 

 

7.5.2015   

 גדעון באום              תאריך         

 

  



 דירקטור בלתי תלוימועמד לכהונת ת הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות,)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224 ףלפי סעי 

 
באשדר  בלתי תלוידירקטור  תכהונמועמד ל ,55009526 , נושא ת.ז.דורון שטיגרמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " חברה לבניה בע"מ
 

 לחוק החברות.)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הפרטים הנדרשים לפי תקנה  הנני מאשר בזאת שכל .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

הינם , בחברההשכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור , יאת כישוריגם והכוללים 
  .ם כאמורוכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשי נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  לא הופטר שהוכרז פושט רגל כל עוד
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2ות ערך, או לפי פרק ז'לחוק נייר 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 

לו  ףלמי שאני כפו לשותפי, למעבידי, רובי,אין לי, לקאינני קרוב של בעל השליטה וכן  .6
במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו 

, במועד המינוי או או לקרוב של בעל השליטה לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה
 לתאגיד אחר;

 לעניין זה:

או שליטה, וכן קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל  –" זיקה"
למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה  כהונה כנושא משרה,

ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור  שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור
 .2006-שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז לתקנות החברות )עניינים  2-4בתקנות 

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד  –" תאגיד אחר"
 המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

 
לו  ףלמי שאני כפו לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, 6מבלי לגרוע מהאמור בס'  .7

קשרים עסקיים או מקצועיים למי בעל השליטה בו, במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני 
לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט  6שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 

)ב( לחוק 244קשרים זניחים(, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 
 החברות.

 

ניגוד עניינים עם  ולים ליצוררים אינם יוצרים או עלכי תפקידי ועיסוקי האח ,אני מצהיר .8
 .בלתי תלוי , ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורבלתי תלוי תפקידי כדירקטור



 
 דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה. שלה, חבר איני חבר רשות ניירות ערך, עובד .9

 

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת  .10
 כדירקטור. ןבה אני מכהש

 
אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות. ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה  .11

 שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  הנני .12
-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

2005. 
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