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וחוק החברות, , 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ללתקנות ניירות ערך בהתאם  דוח מיידי הנדון:

 ומיוחדתבדבר כינוס אסיפה  1999-התשנ"ט

תקופתיים  דוחות תקנות)להלן: " 1970-"להתשניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  לתקנותבהתאם 

"( ובהמשך להחלטת ועדת התגמול והביקורת החברות חוק)להלן: " 1999-"טהתשנ, החברות חוק"(, ומיידיים

של  מיוחדתבזאת הודעה על כינוס אסיפה  ניתנת, יום אותומהחברה  דירקטוריון החלטתו 2016 ,ביולי 13מיום 

, במשרדי 12:00, בשעה 2016 ,באוגוסט 21, 'א ביום שתתקיים"(, האסיפההחברה )להלן: " שלבעלי מניות 

  "(.החברה משרדיתל אביב )להלן: " ,57 אלון יגאל ברחוב( 2)קומה החברה 

  הכללית האסיפה של יומה סדר על .1

 .2015דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת  .1.1

לתקופת כהונה נוספת עד גיל גירון, את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .1.2

 לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

לתקופת כהונה נוספת אברהם נוסבאום, את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .1.3

 עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

לתקופת כהונה נוספת עד אלכס ליפשיץ, מר  את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( לאשר .1.1

 לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

לתקופת כהונה נוספת עד ירון משורר, את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .1.5

 לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

לתקופת כהונה נוספת דליה שאשו, ( גב' תצוני)שאינו חי יתשל הדירקטורמינויה את חידוש  לאשר .1.6

 עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

לתקופת כהונה נוספת עד דורון שטיגר, של הדירקטור הבלתי תלוי מר' מינויו את חידוש  לאשר .1.7

 לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

לתקופת כהונה נוספת עד גדעון באום, של הדירקטור הבלתי תלוי מר' מינויו את חידוש  לאשר .1.1

 לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע לחברי 10ב)36-ו 26לפרטים הנדרשים לפי תקנות 

 ד'בפרק  26 הלעיל, ראו תקנ 1.2-1.1בסעיפים  הדירקטוריון, שכהונתם מובאת לחידוש כאמור

 2016 ,במרץ 16 , שפורסם ביום2015)פרטים נוספים על התאגיד( לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 

"(. יצוין, כי לא חלו שינויים בפרטי התקופתי הדוח( )להלן: "2016-01-001220)מס' אסמכתא 

 הדירקטורים, כאמור לעיל, ממועד הדוח התקופתי. 



2 

-1.2שכהונתם מובאת לחידוש )כאמור בסעיפים של הדירקטורים והעסקתם יצוין, כי תנאי כהונתם 

 וכי כהונתם הינה עד לאסיפה השנתית הבאה. יוותרו ללא שינוילעיל(  1.1

ב' לחוק 221הדירקטורים, שכהונתם מובאת לחידוש, בהתאם לסעיף הכשירות של נוסח הצהרות 

  .'א נספחהחברות, מצורף לדוח זה כ

   .רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרומינוי מחדש של משרד  .1.9

קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון לאשר את חידוש מינויו של משרד מוצע 

 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה 2016המבקר של החברה לשנת 

 של המבקר החשבון רואה טרחת שכר אודות. ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

 מהווה זה מידע) תיהתקופ דוח( להדירקטוריון דוח) ב' פרקל 11סעיף  ראו ,2015 לשנת החברה

 .(ההפניה דרך על הכללה

( שנייהכדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת )כהונה  פרץ גוזההארכת כהונתו של מר  .1.10

 . 2016בספטמבר,  2 שנים שתחילתה ביום 3של 

 לחוק החברות 211-ב' ו221פים המועמד להארכת כהונה כדירקטור חיצוני בהתאם לסעית הצהר

 ,2010-)הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע לתקנות החברות 1 ולסעיף

 ., מצורפת לדוח זהמצורפת לזימון אסיפה זה

( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים, בנוגע למר 10ב)36-ו 26אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 

להצהרת המועמד להארכת כהונה כדירקטור  'ב נספח, שכהונתו מובאת לחידוש, ראו פרץ גוזה

  חיצוני.

לגמול שנתי וגמול השתתפות לישיבה  פרץ גוזהעם מינויו כדירקטור חיצוני בחברה, יהיה זכאי מר 

-החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"סבגובה הסכום הקבוע בתקנות 

כפי שתהא מעת לעת. למען הסר ספק,  ,החברה ה של"( בהתאם לדרגתהגמול תקנות)להלן: " 2000

אינו מובא לאישור  פרץ גוזהיובהר כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות האמור, לו יהיה זכאי מר 

 הגמול. לתקנות 7תקנה האסיפה, וזאת בהתאם ל

לעיל,  1.10כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס'  פרץ גוזהבכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר  .1.11

 כדלקמן: בחברה חיצוני כדירקטור והעסקתו כהונתו תנאי את מחדש לאשר

המקובלים ולנוסחים בהתאם לתנאים  פרץ גוזההענקת כתב התחייבות לשיפוי למר  .1.11.1

נספח לנוסח כתב התחייבויות לשיפוי המקובל בחברה, ראו עת לעת. בחברה וכפי שיהיו מ

  .לדוח זה (1)ג'

. המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעתבהתאם לתנאים מתן כתב פטור מאחריות  .1.11.2

 .זהלדוח  (2)נספח ג'ראו  לנוסח כתב פטור מאחריות המקובל בחברה

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה,  פרץ גוזהמר הכללתו של  .1.11.3

 ,ולחילופין, "(הביטוח פוליסת)להלן: "נכון למועד דוח זה  בתנאים המקובלים בחברה

 .להלןש 1.13בסעיף כללית זו הכללתו בפוליסת הביטוח שמובאת לאישור אסיפה לאשר 

 של החברה אסיפה כלליתדוח זימון ראו שהינם בתוקף בחברה, ביטוח הלתנאי פוליסת 

)מידע זה מהווה הכללה על דרך  (2015-01-019216)אסמכתא מס':  2015בינואר  26מיום 

 .ההפניה(

  תיקון תקנון החברה .1.12

 בנושאים הבאים: תקנון החברה ל ניםלאשר תיקו
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בעניין הצבעה באסיפה כללית בכל הנושאים שעל סדר היום גם בדרך של כתב הצבעה  .א

 ;ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערךוהצבעה במערכת 

הוראות של בעלי המניות של החברה כנדרש על פי פרסום הודעה על אסיפה כללית עניין ב .ב

 ; הדין

  ;בעניין התאמת קיום אסיפה כללית לבקשת בעל מניות להוראות הדין .ג

 . יביםתיקוני הגהה, עיצוב ושינויים מחובעניין  .ד

, 15.6, 15.1 ,1.1)ראו סעיפים  לוהמוצעים  תיקוניםהעם החברה לדוח זה תקנון  'דנספח מצ"ב כ

  .1לתקנון החברה( 33.3 -ו 33.1, 20.1, 19.2, 17.3, 17.1, 16.2

)שאינם  בחברה משרה ונושאי דירקטוריםלאחריות  ביטוחפוליסת התקשרות החברה ב אישור .1.13

 .(וקרוביהםנמנים על בעלי השליטה בחברה 

 שאינם, נושאי משרהו דירקטורים אחריותביטוח ל ההחברה בפוליסמוצע לאשר את התקשרות 

בתמורה  2017 ,ביוני 30ועד יום  2016 ,ביולי 1החל מיום  לתקופה ,קרוביהם או השליטה בעלי

מיליון דולר ארה"ב  20של עד  דולר ארה"ב, בגבולות כיסוי אחריות 17,550לפרמיה שנתית בסך 

דולר  35,000למקרה ובמצטבר בתקופת ביטוח, והשתתפות עצמית לתביעה עבור החברה בסך של 

דולר ארה"ב בגין תביעות המוגשות בארה"ב ובקנדה. פוליסת  60,000ארה"ב לאירוע וסך של 

מתום  שנים (5שלא תעלה על חמש )הביטוח תהא ניתנת לחידוש ו/או להרחבה מעת לעת לתקופה 

 ודירקטוריון החברה בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמול תוקפה של הפוליסה המתוארת בסעיף זה,

טרם החידוש ו/או ההרחבה ובכפוף לכך כי תנאי הפוליסה החדשה ו/או המורחבת, אינם שונים 

  2.באופן מהותי מתנאי הפוליסה הקיימת ושיש בהם כדי להיטיב עם החברה

 גמול ודירקטוריון החברהנימוקי ועדת הת .2

 לעיל 1.11כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בס'  גוזהמר פרץ  של והעסקתו כהונתו תנאי אישור

פרץ  למרהפטור מאחריות  וכתבהתחייבות לשיפוי  כתבאישרו את מתן  החברה דירקטוריוןועדת התגמול ו

 :כדלקמן מטעמים, בחברה משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת והכללתו גוזה

, בהתאם לחוק החברות םהינולפטור מאחריות  התחייבות לשיפויכתב אחריות ו ביטוח פוליסת .א

 .ומדיניות התגמול של החברה תקנון החברה, 1961-חוק ניירות ערך, התשכ"ח

והתחייבות לשיפוי הינן הגנות מקובלות שניתנות , כתב פטור מאחריות אחריות ביטוח פוליסת .ב

 של לדירקטוריםעל מנת לאפשר  תוחיוני ןוהינ בישראל ציבוריות חברות בקרב משרה נושאיל

ותוך ידיעה, כי  שלהם האישית החשיפה מידת הקטנת תוך, החברה לטובת בחופשיות לפעול החברה

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

ההתחייבות לשיפוי על פי כתב ההתחייבות לשיפוי הינו בגין אירועים, אשר לדעת  היקף .ג

לאור פעילות החברה, בפועל. כמו כן, לדעת דירקטוריון  לצפותםניתן וועדת התגמול, הדירקטוריון 

סביר  הינו המקובל בחברההחברה, סכום השיפוי המרבי כמפורט בכתב ההתחייבות לשיפוי 

 בנסיבות העניין. 

                                                      
1

הכללית המוזמנת על פי  האסיפה אישורבמועד  םלתוקפ ויכנסי, החברהתקנון נים המוצעים לתיקוהנוסח  כי יובהר, ר ספקהס למען 
 .זוכללית  אסיפה על אינם חלים תקנון החברה,המוצעים האמורים להתיקונים שעל סדר היום. יובהר, כי  1.12את נושא  דוח זה

2
באמור כדי לגרוע מחובת החברה לאשר את ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עבור הדירקטורים  אין 

  ונושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם בהתאם להוראות הדין.



1 

ל נושאי המשרה לכ ניםנית לשיפוי התחייבותו , כתב פטור מאחריותוליסת ביטוח האחריותפ .ד

 .בחברה בתנאים זהים

 הכרוכות, הכספיות בעלויות לחסוך החברה עשויהופטור מאחריות  לשיפוי התחייבות במתן .ה

 .המשרה לנושאי האחריות גבול הרחבת בגין ביטוח לחברת בתשלום

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את מתן הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבה למר  .ו

פרץ גוזה, שכן להערכתם הגמול סביר, הוגן וראוי. כמו כן, הגמול זהה לגמול שאושר ליתר 

 הדירקטורים החיצוניים בחברה. 

דירקטוריון החברה, תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים ועדת התגמול והאמור לעיל, להערכת  לאור

 את תואמיםו סבירים, הוגנים הינם לעיל, 1.11 ףכמפורט בסעי ,לכהן כדירקטור חיצוני בחברה מועמדל

 .בחברה חיצוניכדירקטור  ואחריות תחומי

שאינם בעלי  בחברה משרה ונושאי דירקטורים לאחריות ביטוח פוליסתב החברה התקשרות אישור

  לעיל 1.13' בס כאמורקרוביהם  או שליטהה

   פוליסת הביטוח בהתבסס על הנימוקים המפורטים להלן:את  אישרו החברה ודירקטוריון התגמול ועדת

הינה בהתאם לחוק החברות, חוק  ,פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרהההתקשרות ב .א

 .תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה ,1961 -ניירות ערך, תשכ"ח

פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הינה הגנה מקובלת שניתנות לנושאי משרה בקרב  .ב

של החברה ולדירקטורים חברות ציבוריות בישראל והינה חיוניות על מנת לאפשר לנושאי המשרה 

האישית שלהם ותוך ידיעה, כי גם לפעול בחופשיות לטובת החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה 

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

תנאי פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה, לרבות הפרמיה השנתית בגינה והיקף  .ג

 הכיסוי הביטוחי, סוכמו במסגרת משא ומתן כולל ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה

בהתחשב בהיקף פעילותה הם, ו הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהמכהנים בחברה, לרבות אל

  .ועיסוקה של החברה והינם זהים לגבי כל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע  .ד

   .ה, רכושה או התחייבויותיהבאופן מהותי על רווחיות החבר

לאור האמור לעיל, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישור התקשרות בפוליסת ביטוח 

לעיל, הינו הוגן, סביר,  1.13ו/או הרחבתה, כמפורט בסעיף  אחריות דירקטורים ונושאי משרה, חידושה

בגודלה של החברה ובהיקף פעילותה ותואם את תחומי אחריות הדירקטורים בחברה וזאת בהתחשב 

 .ורווחיותה

 הדירקטורים שהשתתפו בדיוני וועדת התגמול ודירקטוריון החברה ות מש .3

 ועדת תגמול .3.1

 מר, רז יעקב: ה"ה כדלקמן הוועדה חברי השתתפו, 2016 ,יוליב 13 מיוםועדת התגמול  בישיבת

 שטיגר דורוןמר שעל סדר היום(,  1.8)לא השתתף בנושא  (תלוי בלתי)דירקטור גדעון באום 

שעל סדר היום( ומר פרץ גוזה )דירקטור חיצוני( )לא  1.7)לא השתתף בנושא  )דירקטור בלתי תלוי(

 .שעל סדר היום( 1.11 -ו 1.10השתתף בנושאים 

 

 



5 

 

 

 דירקטוריון .3.2

)יו"ר  גירון גיל, השתתפו חברי הדירקטוריון כדלקמן: 2016 ,יוליב 13 מיוםהדירקטוריון  בישיבת

שאשו )דירקטורית(, מר  דליההדירקטוריון(, ירון משורר )דירקטור(, אלכס ליפשיץ )דירקטור(, 

ופרץ גוזה  "צ(דח) רז יעקב, (תלוי בלתי)דירקטור  שטיגר דורון(, בלתי תלוי )דירקטורגדעון באום 

 .שעל סדר היום( 1.11 -ו 1.10)דירקטור חיצוני( )לא השתתף בנושאים 

 והזכויות המקנות להם שליטההשליטה  יבעל מותש .1

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

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

אשר "( יונדקוחברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ )להלן: " השליטה בקבוצת אשטרום הינה יונדקו

 ומזכויות ההצבעה בה.  מהונה המונפק והנפרע של קבוצת אשטרום 51.72%-מחזיקה, בכ

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

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

( בע"מ, 1977מוחזקים בידי השקעות רנה וחיים גירון ) 33.33%( 1המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: )

חברה פרטית בשליטתם המלאה של עזבון המנוחה רנה גירון ז"ל, גיל גירון ודפנה לוי באמצעות חברות 

( 1912מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל ) 33.33%( 2שליטתם המלאה; )פרטיות בבעלותם ו

בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות פרטיות 

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

פא ויהודית משורר, ירון משורר וסיגל משורר באמצעות חברות פרטיות בבעלותם בשליטתם המלאה של לי

מוחזקים בידי אבן נייר ומספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה  10.93%( 1ושליטתם המלאה; )

 7.10%( 5של נחמיה רובין, יורם רובין ונעמה )רובין( לימון באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם המלאה; )

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתן המלאה של נורית מור וורדה 1911קים בידי השקעות מייבלום )מוחז

 ליפשיץ באמצעות חברות פרטיות בבעלותן ושליטתן המלאה.

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

ברה, הינם בעלי השליטה בחברה המפורטים לעיל, בין פעולה ביניהם בכל הקשור להחזקותיהם בח

במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובשליטתם המלאה, קרי עזבון המנוחה רנה גירון ז"ל 

וה"ה: גיל גירון, דפנה לוי, אברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, 

 .ן( לימון, יורם רובין, נורית מור וורדה ליפשיץנחמיה רובין, נעמה )רובי

 ת ומהות עניין זהובהתקשרשמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי  .5

שכן מדובר בחידוש , שעל סדר היום 1.11 -ו 1.10בנושאים עניין אישי  פרץ גוזהלדירקטור החיצוני מר 

 .כהונתו

מיטב ידיעת החברה, לדירקטורים הגב' דליה שאשו, מר גדעון באום, מר דורון שטיגר, מר יעקב רז ומר ל

, מן שעל סדר היום 1.13 נושאפרץ גוזה עניין אישי באישור התקשרות החברה בפוליסת הביטוח המוצעת ב

 .הטעם שהפוליסה הינה, בין היתר, בעבורם

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .6

 .12:00בשעה  2016 ,באוגוסט 21, א' ביום במשרדי החברה האסיפה הכללית תתקיים
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 המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה .7

, בהתאם לסעיף ת בעלי המניותזכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפהמועד הקובע לעניין  .7.1

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

 "(.המועד הקובע" )להלן: 2016 ,ביולי 21

, 2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס .7.2

סה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בור

יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או  על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה

לפני מועד האסיפה, אישור בעלות  שעות 4ימציא לחברה לפחות  , רק אםבאמצעות שלוח להצבעה

 מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.

הוסמך לכך אשר  בא כוחוכל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות  .7.3

 . כדין אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה

יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו החוקי שנתמנה בא כח מתמנה  שלפיוהמסמך  .7.1

התאם לתקנון אותו תאגיד )להלן: בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת חתימות ב

 ,או העתק מאושר שלו על ידי נוטריון או עו"דוייפוי כוחו  של שלוח המינוי כתב"(. כתב המינוי"

, אם הנדחית האסיפה או האסיפה מועד לפני שעות 48 לפחות חברהרשום של הה הבמשרד ויופקד

 .תהיה

 והודעות עמדההצבעה באמצעות כתב הצבעה  .1

יש . יומה של האסיפהשעל סדר  1.10 רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאעלי מניות ב

אליו( באופן שכתב ההצבעה  לצרףיש ש המסמכים כל עםאת כתב ההצבעה )יחד להמציא למשרדי החברה 

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

 .2016 ,באוגוסט 11ום לפני מועד האסיפה, היינו עד ליימים  10עמדה הינו עד 

שעל  1.13עד  1.11ונושאים  1.8עד  1.2 ים, כי לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאובהרי

למיטב ידיעת החברה,  :להלן המפורט לאור הודעות עמדה הםואין לשלוח לגבי מה של האסיפהסדר יו

מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה,  51.72%-יונדקו, בעלת השליטה בחברה מחזיקה בכ

, אף בהנחה שכל שאר בעלי ים האמוריםבנושאולפיכך הינה בעלת שיעור החזקות נדרש לקבלת ההחלטה 

-תשס"וההמניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדו. לפיכך, תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, 

 , אינן חלות בנושא זה.2005

שעל סדר יומה של  1.12 -ו 1.9, 1.1ים כי לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא ,עוד יובהר

 האסיפה.

 רכת הצבעה אלקטרוניתהצבעה באמצעות מע .9

לעיל(, זכאי  7.1כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע )כהגדרתו בסעיף  .9.1

להצביע על כל אחד מהנושאים שעל סדר היום המובאים להצבעה באמצעות מערכת הצבעה 

)להלן:  https://votes.isa.gov.ilאלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: 

 "(.מערכת ההצבעה האלקטרונית"

הגישה למערכת ההצבעה בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי  .9.2

ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות האלקטרונית. 

הצבעה אלקטרונית עד למועד נעילת כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ה ,האלקטרונית. יצוין

 .2016 ,אוגוסטב 21, 'איום , 06:00 בשעההאלקטרונית המערכת 
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 הרוב הנדרש .10

 1.10בנושא הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת )ב( לחוק החברות, 239בהתאם להוראת סעיף  .10.1

( 1מאלה: ) על סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה 

בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל 

ן השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבו

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

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

 שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

שעל סדר  1.13עד  1.11ובנושאים  1.9 עד 1.2 נושאיםת בוהמפורט ותש לקבלת ההחלטנדרהרוב ה .10.2

יהא רוב רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. קולות  יומה של האסיפה,

 הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות המצביעים.

 מנין חוקי ואסיפה נדחית .11

באי על ידי בעצמם או  ,מניין חוקי באסיפת בעלי המניות לפתיחת הדיון יתהווה בשעה שיהיו נוכחים .11.1

מכלל  (25%) יםאחוזעשרים וחמישה לפחות ביחד מחזיקים , אשר ( בעלי מניות2לפחות שני ) ,כוח

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

מאוחר יותר,  קום, או למועדבאותה שעה ובאותו מ, בשבוע הבא החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום

 .ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה ין בהודעה על האסיפהאם צו

  עיון במסמכים .12

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

ה' בשעות העבודה -, בימים א'החברה לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, במשרדי

כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית )אם וזאת עד למועד  03-6231399בטלפון המקובלות ובתיאום מראש 

 .תהיה(

ממשרד מ. פירון ושות', עורכי דין, עדי גרון ויהודה גינדי "ד העו םהינ זההחברה לעניין טיפול בדוח  ינציג

  .03-7510011 פקס: ,03 -7510000, טל': אביבתל , 2השלושה , 360מגדל אדגר 

 

 

 בכבוד רב,      

 בע"מ אשדר חברה לבניה

ארנון פרידמן, מנכ"ל וע"י אור נחתם ע"י 

  אריאלי, סמנכ"ל כספים

 

  



1 

 נספח א' 

 נוסח הצהרות הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש

 ]ראו קובץ נפרד[
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 ' בנספח 
 הצהרת המועמד לחידוש כהונה כדירקטור חיצוני

 
 ]ראו קובץ נפרד[
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  (1ג')נספח 

 כתב התחייבות לשיפוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

 תאריך:_______

 כתב שיפוי   

 לכבוד

     /גב'מר
 

 

"( קיבלה את ההחלטות הנדרשות החברהואשדר חברה לבניה בע"מ )להלן: " הואיל

פי דין לשיפוי מראש ובדיעבד של נושאי משרה בחברה ובקבוצת אשטרום -על

בשל חבות או הוצאה שיוטלו עליהם עקב פעולה שעשו ו/או שיעשו בתוקף 

 שרה בחברה, בהתאם למפורט בכתב שיפוי זה;היותם נושאי מ

והינך מכהן ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה בחברה ו/או בקבוצת אשטרום   והואיל

ו/או הינך מכהן ו/או הינך עשוי לכהן ו/או להיות מועסק מטעם החברה 

בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או החברה התחייבה כלפיך במפורש 

 שיפוי שבידך לכתבי שיפוי שתעניק, אם תעניק, מעת לעת.להתאים את כתב ה

את מתן וועדת הביקורת של החברה ולאחריה דירקטוריון החברה אישרו  והואיל

בכתב את התנאים המפורטים ההתחייבות מראש לשיפוי לנושא משרה ו

 ;התחייבות זה

, את מתן ואסיפת בעלי המניות אישרה אף היא, ככל שנדרשה לאשר על פי דין והואיל 

ההתחייבות מראש לשיפוי לנושא המשרה המכהן כדירקטור ואת התנאים 

 המפורטים בכתב התחייבות זה;

לשיפוי מראש תת לנושא המשרה התחייבות מראש נת ליוהחברה מעוני והואיל 

ובדיעבד של נושאי משרה בחברה ובקבוצת אשטרום בשל חבות או הוצאה 

שיעשו בתוקף היותם נושאי משרה שיוטלו עליהם עקב פעולה שעשו ו/או 

, בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון בחברה, בהתאם למפורט בכתב שיפוי זה

 .החברה, בחוק החברות ובכל דין אחר וכמפורט להלן

חוק החברות, חוק לפיכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, באופן בלתי חוזר, בכפוף להוראות 

 שיפוי זה כדלקמן:כל דין ולהוראות כתב ניירות ערך, הוראות 

 ההתחייבות לשיפוי .1

ולהוראות כתב שיפוי זה, החברה מתחייבת,  , לאמור בתקנון החברהדיןכל בכפוף להוראות 

להלן, שתוטל  2באופן בלתי חוזר, לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 

 עליך עקב אחת או יותר מאלה:

ו היותך בעבר נושא משרה ו/או מועסק פעולותיך ו/או נגזרת שלהם בתוקף היותך ו/א 1.1

בחברה ו/או נושא משרה ו/או מועסק מטעם החברה בחברות בנות ו/או קשורות של 

 החברה;
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פעולותיך ו/או נגזרת שלהם בתוקף היותך נושא משרה, עובד או שלוח של החברה  1.2

ו/או בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין 

 ."(תאגיד אחרן: ")להל

הקשורות במישרין ו/או בעקיפין לאחד ו/או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת 

"( ו/או כל חלק מהם, לרבות בשל פעולות שעשית לפני מתן התוספתלכתב שיפוי זה )להלן: "

"( ו/או כל הקשור, במישרין או בעקיפין, סוגי האירועים הקובעיםכתב שיפוי זה )להלן: "

י האירועים הקובעים, ובלבד שהסכום המירבי של השיפוי כאמור לא יעלה על סכום בסוג

להלן לכל סוגי האירועים יחד ולכל נושאי המשרה בחברה  3השיפוי המירבי המפורט בסעיף 

 יחד.

 בכתב שיפוי זה:

"חוק 

 -החברות"

, כפי שיתוקן מעת לעת, והתקנות שהותקנו 1999-וק החברות, התשנ"טח

 .שיותקנו מעת לעתכפי וכן מכוחו ,  או שיותקנו

"חוק ניירות 

 - ערך"

, כפי שיתוקן, מעת לעת, והתקנות 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח

 .שיותקנו מעת לעתכפי וכן שהותקנו מכוחו, 

"נושא 

 -משרה"

כמשמעותו בחוק החברות לרבות כל עובד שהחברה תחליט להעניק לו כתב 

, אחרת, המכהן מטעם החברה בחברה נושא משרה בחברה שיפוי זה וכן

חברה בת של החברה, ולרבות חברה פרטית בשליטתו, באמצעותה פעל 

 .ו/או בחברה בת בחברהנושא המשרה ככזה 

"פעולה ו/או כל 

 -נגזרת שלה"

פעולה משפטית בין במעשה ובין במחדל לרבות כל הפעולות שנעשו על ידך 

בחברה ו/או בחברות בנות לפני מועד כתב שיפוי זה בתקופות העסקתך 

ו/או קשורות של החברה ו/או בתקופות כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או 

 בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר כהגדרתו לעיל.

 עילות השיפוי  .2

לעיל תחול בשל כל חבות או הוצאה שתוטל עליך בתוקף  1ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 

רה בחברה, שהינה בת שיפוי על פי כל דין ועל פי תקנון החברה, כמפורט היותך נושא מש

 להלן:

חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן  2.1

 "(;חבות סופיתבפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט )להלן: "

עקב  נושא המשרהא וצייהוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, ש 2.2

חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר 

הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך 
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פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה 

; או בקשר לעיצום כספי רשת הוכחת מחשבה פליליתלהליך פלילי בעבירה שאיננה דו

שנפתחה בו חקירה פלילית"  ן"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניי -בפסקה זו

א( לחוק החברות, 1)א()260כמשמעם בסעיף  -ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"

 "(.הוצאות התדיינותכפי שיתוקן מעת לעת )להלן: "

או  נושא המשרהוציא ילרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאות התדיינות סבירות,  2.3

וגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם יחויב בהן בידי בית המשפט, בהליך שיש

ורשע בעבירה שאינה יזוכה, או באישום פלילי שבו יאחר, או באישום פלילי ממנו 

 .דורשת הוכחת מחשבה פלילית

בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל הוצאות שהוציא נושא משרה או שחויב בהן  2.2

בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, ככל שהדבר 

 מותר על פי דין. 

הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה חוק  -"הליך אכיפה מנהלי"

ו ערעור בקשר עם ייעול הליכי אכיפה וחוק ניירות ערך, לרבות עתירה מנהלית, ערר א

 הליך כאמור.

חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני  -"חוק ייעול הליכי אכיפה"

 , כפי שיעודכן מעת לעת.2011 -חקיקה(, התשע"א

 , כפי שיעודכן מעת לעת.1968 -חוק ניירות ערך, תשכ"ח -"חוק ניירות ערך"

חוק ניירות ערך, כפי שתוקן בחוק ()א( ל1נד)א()22תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  2.2

 ."(תשלום לנפגע ההפרה)להלן: " ייעול הליכי אכיפה

, בטלה נושא המשרהלעיל, תהא התחייבות החברה לשיפוי  2בסעיף על אף האמור  2.6

 :והחברה לא תשפה את נושא המשרה במקרים המפורטים להלן

פעל בתום  נושא המשרהלמעט אם  ,חובת אמונים הפרנושא המשרה  2.6.1

 ;והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובתה של החברה לב

, למעט אם הפר חובת זהירות בכוונה או בפזיזותנושא המשרה  2.6.2

 ;נעשתה ברשלנות בלבד

 ;מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדיןנושא המשרה פעל  2.6.3

 .ולמעט תשלום לנפגע ההפרה ,קנס או כופרעל נושא המשרה הוטל  2.6.2

לכתב התחייבות לשיפוי זה,  2.1לשיפוי בגין חבות כספית כאמור בסעיף התחייבות החברה 

המפורטים בתוספת  מעשה או מחדל בקשר עם אחד מהפעולות ו/או הענייניםל מוגבלת

לשיפוי זה, אשר לדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת החתימה על 

 כתב שיפוי זה, והכל כמפורט בתוספת לשיפוי זה.
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 סכום השיפוי הגבלת  .3

עד  2.1המגבלות שלהלן תחולנה על שיפוי על ידי החברה בגין חבות כספית, כאמור בסעיפים 

 לעיל: 2.2

 )לרבות הדירקטורים( סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה 3.1

לא יעלה על סכום השווה  הביטוח, תגמולי בניכוי תשלומי  למקרה, במצטבר ,בחברה

, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים ההון העצמי של החברהמ 22%-ל

סכום השיפוי )להלן: " של החברה כפי שהיו נכון למעוד תשלום השיפוי בפועל

 "(. המרבי

מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל  3.2

פוי זה המבוטחים בחברת תגמולי ביטוח בגין סוגי האירועים הקבועים בכתב שי

ביטוח, שהחברה תקבל עבורך מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל ביטוח של אחריות 

 נושאי משרה בחברה.

להלן, מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו  2 -ו 3מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  3.3

"רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו ע"י המבטח ,ככל שכאלה 

ו. יחד עם זאת מודגש כי כתב שיפוי זה אינו חוזה לטובת צד שלישי כלשהו ישולמ

)לרבות מבטח כלשהו( והוא אינו ניתן להמחאה ולא תהא לאף צד שלישי כלשהו 

לרבות מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחוייב מבטח על פי 

 בהסכם כאמור.הסכם ביטוח שנערך עימו למעט ההשתתפות העצמית הנקובה 

היה וסך כל סכומי השיפוי שהחברה תעמוד לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל  3.2

סכומי השיפוי ששילמה החברה עד אותו מועד על פי כתב השיפוי, יעלה על סכום 

השיפוי המירבי, יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה 

פוי כאמור בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי בחברה שיהיו זכאים לסכומי שי

השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד, באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד 

רטה שבין סכום השיפוי שיגיע לכל -מנושאי המשרה האמורים, יחושב על פי היחס פרו

ים, אחד מנושאי המשרה לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמור

 במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה.

שיפוי מאת החזר זכאי לקבל  אאו יהו/פוי יהמשרה יקבל ש נושאשבו,  במקרה 3.2

ינתן השיפוי ירוע נשוא השיפוי, יבגין הא המשרההמבטח של פוליסת ביטוח נושאי 

על נושא המשרה ו/או ההוצאות  שהוטלהלגבי ההפרש שבין סכום החבות הכספית 

לעיל, לבין הסכום שיתקבל  כאמורשנושא המשרה הוציא או שחוייב בהן, המשפטיות 

תחויב בו לפי כתב  שהחברהמאת המבטח בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי 

 שיפוי זה לא יעלה על סכום השיפוי המירבי.
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שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המירבי לא  3.6

כומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושרו תישא החברה בס

באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי כל דין במועד תשלום סכומי 

 השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, במידה ויידרש לשם כך, על פי כל דין.

 תשלומי ביניים .2

היות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד עם קרות אירוע שבגינו תהיה עשוי ל 2.1

החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים 

האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדך הקשור לאותו אירוע, 

לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך, והכל 

 ולהוראות הקבועים בכתב שיפוי זה.בכפוף לתנאים 

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה  2.2

בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על 

 להלן. 2.8אותם סכומים יחולו הוראות סעיף 

ו/או ערובות שיהיה על כחלק מהתחייבויותיה תעמיד החברה גם בטחונות שידרשו  2.3

נושא המשרה להעמיד על פי החלטות ביניים של ביהמ"ש ו/או של בורר, לרבות לצורך 

ו/או הערובות  תהחלפת עיקולים שיוטלו על נכסי נושא המשרה ובלבד שסך הביטחונו

 לא יעלה על סכום השיפוי  המרבי.

 תנאי השיפוי .2

 פוי זה כפוף לתנאים שלהלן:מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השיפוי על פי כתב שי

 הודעת השיפוי 2.1

עליך להודיע לחברה בכתב על כל הליך משפטי שייפתח נגדך או כל חשש או איום 

שהליך כאמור יפתח נגדך בקשר לכל אירוע שבגינו עשוי לחול השיפוי )להלן ביחד 

"(, וזאת באופן מיידי לאחר שיוודע לך לראשונה על כך )להלן: הליך משפטיולחוד: "

"( ותעביר לחברה ו/או למי  שהחברה תורה לך, כל מסמך שימסר לך הודעת השיפוי"

 ו/או שיהיה ברשותך בקשר לאותו הליך משפטי. 

אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה 

מהתחייבויותיה על פי כתב שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי 

ינה מהותית בזכויותיה של החברה להתגונן בשמה )במקרה שגם כאמור תפגע מבח

 היא תתבע באותו הליך( ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה האמור.
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 הטיפול בהגנה 2.2

החברה תהא זכאית לקחת על עצמה, בשלמות ולא באופן חלקי, את הטיפול  2.2.1

רך דין בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עו

שהחברה תבחר לצורך זה )פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות 

סבירות שינומקו על ידך בכתב( על אחריותה וחשבונה. החברה ו/או עורך 

הדין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך המשפטי 

חייב חובת הנ"ל לידי סיום; עורך הדין שמונה ע"י החברה כאמור יפעל ויהיה 

נאמנות לחברה ולך. מקום שיוצר ניגוד עניינים בינך ובין החברה בהגנתך בפני 

אותו הליך משפטי, יודיע לך עורך הדין האמור על ניגוד עניינים זה ואתה 

תהא רשאי למנות עורך דין מטעמך לטיפול בהגנתך והוראות כתב שיפוי זה 

 דין והטיפול כאמור.-י עורךיחולו על ההוצאות הסבירות שיהיו לך בגין מינו

החברה לא תהא רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה  2.2.2

ו/או הסדר ו/או תסכים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה ממנה תידרש לשלם 

סכומים שלא תשופה בגינם על פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא ישולמו 

אם ירכש, על ידי במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה שירכש, 

החברה ו/או חברה בת שלה ו/או חברה קשורה שלה ו/או תאגיד אחר, אלא 

בהסכמתך המוקדמת, בכתב, לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהא 

רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של 

לבד בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, וב

שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב. 

למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של 

בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תישא בכל ההוצאות 

 יל. הקשורות בכך על פי כתב שיפוי זה וככל שמחויבת בדין בהליך משפטי רג

על אף האמור לעיל החברה לא תהא רשאית להביא לסיום את ההליך  2.2.3

המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא 

ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות ו/או פישור או גישור 

לכך את הסכמתך מראש  ןבמקרים של אישומים פליליים נגדך, אלא אם תית

ה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בפסקה זו לפי שיקול ובכתב. את

 דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך.

ברה לא לעיל, הח 5.2.3ידחה הסדר פשרה כאמור בסעיף  המשרהונושא  היה 2.2.2

זה בגין כל סכום  כתב שיפויפי -עלתהא חייבת לשפות את נושא המשרה 

אשר בחר לנהל  בהליך המשפטירה פשהפי תנאי הסדר -שישולם על ידו על

הפשרה ובכל  להסדרבעצמו, אם לא ניתנה הסכמתה מראש של החברה 

  מקרה תשפה אותו החברה רק בגובה הסדר פשרה אותו דחה.
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ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה, כאמור  10במידה שתוך  2.2.2

המשפטי לעיל, החברה לא תיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך 

כאמור ו/או אם אתה תתנגד ליצוגך על ידי עורך הדין של החברה מטעמים 

סבירים )אותם תציין בכתב בפני החברה(, אתה תהא רשאי למסור את ייצוגך 

לעורך הדין שיבחר על ידך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על ההוצאות 

 דין כאמור.-הסבירות שתישא בגין מינוי עורך

 חברהשיתוף פעולה עם ה 2.3

לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין  2.3.1

כאמור לעיל, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך משפטי ולייצג אותך בכל 

הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, לפי בקשת החברה, תמסור לחברה 

פוי ו/או יכל מסמך  באופן מיידי, החברה, בהתאם להנחיותשלישי או לצד ו/

 .תתבקששכוח 

אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל )בכל אופן  2.3.2

סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך 

משפטי( ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים 

ם או לעיל באופן שאתה לא תידרש לשלמ 4.1למיניהם האמורים בסעיף 

לממנם בעצמך וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי 

לעיל. כמו כן תקיים את  3האמור בכתב שיפוי זה והכל בכפוף לאמור בסעיף 

כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהחברה ו/או 

סביר  אתה תתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך המשפטי, בכל אופן

שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, 

ובלבד שהחברה או חברת הביטוח, לפי העניין תדאגנה לכיסוי כל ההוצאות 

שלך שיהיו כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך, 

 לעיל.  3-ו 1וזאת בכפוף לאמור בסעיפים 

 כיסוי החבויות 2.2

לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי  5.2החברה תפעל לפי המפורט בסעיף בין אם 

לעיל, באופן שאתה לא תידרש לשלמם או  2החבויות וההוצאות האמורות בסעיף 

לממנן בעצמך, וזאת, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור 

ת לעת, אם תרכוש, והכל בכתב שיפוי זה ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מע

 לעיל. 3 -ו 1בכפוף לאמור בסעיפים 

 אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה 2.2

השיפוי בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול  2.2.1

לגבי כל סכום שיגיע ממך לתובע בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן 
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או לקיום אותה בוררות לפי החברה תסכים בכתב ומראש לאותה פשרה 

העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים 

 סבירים שינומקו.

כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה  2.2.2

דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה 

 לכך בכתב ומראש.

 במקרים של שיפוי ו/או ביטוח מצד אחר אי תחולת השיפוי 2.6

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל 

שסכומים כאמור שולמו בפועל לך או עבורך ו/או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת 

ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה ו/או במסגרת שיפוי אחר כלשהו זולת 

ות מקרה השיפוי, נושא המשרה בקר אתלא תשפה  החברההחברה. מובהר בזאת כי, 

או הסכם שיפוי ו/ביטוח  פוליסתהיה ובגין אותו מקרה שולם לו תשלום בפועל מכח 

או הסכם ו/הביטוח  פוליסתאחר, אלא בסכום שהוא מעבר לסכום ששולם מכח 

אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויותיו של נושא המשרה בכל  השיפוי האחר.

מית הנקובה בפוליסה ו/או העברת תגמולי הנוגע לנשיאת החברה בהשתתפות העצ

ביטוח שקיבלה החברה ממבטחים בגין חבותו של נושא המשרה ו/או הוצאות 

 משפטיות שנשא בהן.

לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא 

משרה ו/או מועסק בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או 

 "( יחולו גם ההוראות הבאות:התאגיד החייבתאגיד אחר )להלן ביחד ולחוד: "ב

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהא זכאי  2.6.1

לקבל ותקבל בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי 

שיפוי התאגיד החייב ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר ל

 שניתנו על ידי התאגיד החייב.

אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף  2.6.2

תפקידך בתאגיד החייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה, תידחה 

על ידי התאגיד החייב או חברת הביטוח של התאגיד החייב, לפי העניין, 

וי זה סכומים להם תהא זכאי על פי כתב תשלם לך החברה על פי כתב שיפ

שיפוי זה, אם תהא זכאי לסכומים אלו ואתה תמחה לחברה את זכויותיך 

לקבלת סכומים מהתאגיד החייב ו/או על פי פוליסת הביטוח של התאגיד 

החייב ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו 

ה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך לקיום הוראות סעיף זה. לעניין ז שתידר

שידרש על ידי החברה לצורך המחאת זכויותיך האמורות והסמכת החברה 

לגבות את הסכומים האמורים בשמך. מובהר כי הינך מתחייב לדאוג 
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שפוליסת הביטוח המפורטת לעיל לא תאסור המחאת זכויות כמפורט בסעיף 

 זה. 

בכדי להעניק לתאגיד החייב  למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה 2.6.3

ו/או לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע 

מכלליות האמור לעיל, זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה 

כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שינתן לך על ידי התאגיד החייב בגין 

 החייב. פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד

 תשלום השיפוי 2.7

עם בקשתך לביצוע תשלום כלשהו בקשר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה תנקוט 

החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומו, ותפעל להסדרתו של כל אישור 

שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו לתשלום כאמור, ואותו 

היא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר תשלום לא יאושר מכל סיבה ש

 כאמור, כפוף לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו.

  החזרת סכומי שיפוי ששולמו 2.8

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה 

בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על 

תם סכומים, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, אשר תישא או

ריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל 

ההלוואה הטבה חייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה, בצירוף 

ב על ידיה לעשות כן ולפי הסדר מע"מ בגין הריבית על פי דין, לכשתידרש בכת

 תשלומים שהחברה תקבע. 

  תקופת השיפוי .6

התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה תעמודנה לזכותך ו/או לזכות עזבונך ו/או לזכות 

דירקטורים חליפים ו/או מיופי כוח שמונו על ידך כדין ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום 

משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא 

קשורות של החברה ו/או בתאגיד האחר כהגדרתו לעיל, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגינן 

יינתן השיפוי נעשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או 

 יד אחר. בחברות הבנות של החברה ו/או בחברות הקשורות של החברה ו/או באותו תאג

 

 שונות .7

 בלתי נפרד ממנו. חלקזה מהווים כתב שיפוי ל המבוא 7.1
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לצורך פירוש  לצורכי נוחות ואין ליתן להן כל משמעות נועדוזה כתב שיפוי  כותרות 7.2

 .מהוראותיוזה ו/או כל הוראה כתב שיפוי 

על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה  ,רשאיתהחברה תהא  7.3

כתב שיפוי זה, או להפחית את סכום השיפוי המרבי על פיו, או לצמצם  לשיפוי על פי

את סוגי האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק 

ובלבד כי נתנה לנושא  -ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוימהם 

יום לפני המועד בו תכנס  30המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 

כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה מובהר בזאת למען הסר כל ספק,  החלטתה לתוקף.

כדי להרע את תנאי כתב שיפוי זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית 

ימשיך לחול ולהיות לפי העניין, ביטולו,  וטרם שינויו א שיפויוכתב המכל סוג שהוא 

בנוגע לכל אירוע אשר אירע טרם השינוי או הביטול, אף אם עניין לכל דבר ותקף 

לאחר שינויו או ביטולו של כתב שיפוי  הוגש כנגד נושא המשרה,המשפטי בגינו ההליך 

 זה.

התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל  7.2

כתב שיפוי ה ויקבע כי הוראה מהוראות היהמותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. 

ו/או במקרה של סתירה  אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו זה

בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה 

ו/או להוסיף עליה, תיגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגום ו/או 

 ל את תוקפן של שאר הוראות כתב שיפוי זה.לבט

כתב שיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד על פי הוראות  7.2

 כל דין.

כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת  7.6

 העותק החתום לחברה.

ר שניתן לך על ידי החברה בהתאם בכדי לגרוע מהפטו אין באמור בהתחייבות לשפותך 7.7

 לכתב פטור.

 הכתוב בכתב שיפוי זה אינו ניתן לשינוי אלא אם נחתם על ידי החברה ועל ידך. 7.8

שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה ו/או על ידך לא  7.9

כתב יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים כעל פי 

שיפוי זה ו/או על פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים 

 והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

 התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 7.10
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בתל אביב המוסמך דין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט ה 7.11

 זה. כתב שיפויישום יית, לדון במחלוקות שינבעו מדבלעמסורה הסמכות ה

 .אף בלשון נקבה במשמע –זה האמור בלשון זכר  בכתב שיפוי 7.12

זה בעיון וחתמו עליו מרצונם  כתב שיפויכי קראו  לכתב שיפוי זה מצהיריםהצדדים  7.13

 .החופשי והטוב ומתוך הבנת תוכנו

 ולראיה באה החברה על החתום:

 

 ______________________        ____________ תאריך:

 אשדר חברה לבניה בע"מ                  

 

 

אני מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו והוראותיו ובכלל זה )מבלי לפגוע 

 לעיל. 2.8בכלליות האמור( גם לסעיף 

 

 

          ________________________ 

      _שם: ______________               
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 התוספת

 

 סוגי האירועים הקובעים 

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי לקוח, ספק, קבלן ו/או כל צד שלישי אחר המקיים   1 .1

כל סוג של עסקים עם החברה, חברות בנות שלה, חברות קשורות שלה ו/או תאגיד אחר 

כל תביעה ו/או דרישה ו/או "( החברהכהגדרתו לעיל )להלן בתוספת זו ביחד ו/או לחוד: "

ידי אדם ו/או תאגיד כלשהו ו/או גוף ו/או רשות -נגד נושא המשרה על הוגשהאשר 

 .פי דין-עלהפועלים 

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בקשר לעסקה, בין שהינה במהלך העסקים הרגיל או בין  2 .2

שכרה, שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, לרבות בגין קבלת אשראי, מכירה, ה

העברה, רכישה של נכסים ו/או התחייבויות וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה, 

 השכרה, העברה או רכישה של נכסים ו/או התחייבויות כאמור. 

משווקים, יחידים אחרים  כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי עובדים, יועצים, סוכנים, 3 .3

קשר לפיצויים אותם חייבים להם או ו/או גוף המועסק ו/או המספק שירותים לחברה ב

נזקים ו/או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם 

-עם החברה ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד

קופות ביטוח וחסכון, הענקת  מעביד לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים,

 .ת ערך ו/או הטבות אחרותניירו

כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש  2 .2

בהתאם  לדין ו/או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים 

ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של החברה ו/או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל 

הנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה ו/או זיקה לניירות ערך של החברה ו/או הנוגע ל

כל פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות הערך של החברה. מבלי 

לגרוע מכלליות האמור לעיל, אירוע זה יחול גם ביחס להצעת ניירות ערך לציבור על פי 

 כל הצעת ניירות ערך אחרת. תשקיף, הצעה פרטית, הצעת רכש חליפין ו/או

כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש 

בהתאם  לדין ו/או בקשר לגילוי מוטעה ו/או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים 

הכנסה מס ערך מוסף ביטוח לאומי מרכז השקעות רשויות מקומיות -ובכלל זה  מס

 הסביבה וכל גורם ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר .משרד לאיכות 

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש  2

 לרעה ביחס לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה ו/או מי מטעמה.

וגע לכספים שהולוו על כל תביעה ו/או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או בנ  6

 ידיהם ו/או חובות של החברה כלפיהם.

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית ו/או נזק לעסק  7

ו/או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה ו/או מחדל המיוחסים 

הטוענים לפעול מטעם לחברה לעובדיה, סוכניה ו/או אנשים אחרים הפועלים ו/או 
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 החברה.   

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו,  8

בידי החברה ו/או על ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של החברה, בכל הנוגע 

לתשלום, דיווחו/או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות 

ניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל, לרבות  תשלומי מס מו

על הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, 

ביטוח לאומי,  משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג 

 של ריבית ותוספות בגין הצמדה.    

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי רוכשים, בעלים, משכירים ו/או מחזיקים אחרים  9

 של נכסים של החברה עבור נזקים ו/או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים. 

כל פעולה מנהלתית, ציבורית או שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי  10

שעבודים, עיקולים, הליכי חקירה ו/או הודעות על חוסר ציות תביעות, הנחיות, טענות, 

ו/או הפרות מטעם רשות ממשלתית ו/או גופים אחרים הטוענים לאחריות פוטנציאלית 

ו/או חבות )לרבות עבור הוצאות אכיפה, חקירות, תגובות של רשויות ממשלתיות ו/או 

כך, בין בישראל ובין קנסות או תרומות, שיפוי, תשלומי החלמה, פיצוי( כתוצאה מ

 מחוצה לה.                      

, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לההליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה  כל 11

 .ומונופולין מיזוגיםלהגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, 

דרישות, מכתבי כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות,  12

דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים ו/או הודעות של חוסר ציות ו/או הפרה של 

פעולה של רשות שלטונית ו/או גוף אחר הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, 

פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי, הנחיה, מדיניות ו/או פס"ד על ידי החברה ו/או של 

 ברה במסגרת תפקידם בחברה.נושאי המשרה בח

כל תביעה ו/או דרישה, המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש, לרבות אך  13

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בת, 

 פירוקן ו/או מכירתן לצדדים שלישים. 

ה ו/או פעילות של החברה ו/או של נושא כל תביעה ו/או דרישה, המתייחסות להחלט 12

המשרה במסגרת תפקידו בחברה, לאחר שבוצעו לגביה הבדיקות והתייעצויות 

המתאימות לסוג החלטה ו/או פעילות מסוג זה, לרבות החלטות שהתקבלו בדירקטוריון 

 החברה ו/או באחת מוועדותיו.   

לרבות הבעת עמדה או דעה כל תביעה ו/או דרישה המתייחסות להתבטאות, אמירה,  12

ו/או הצבעה באסיפות כלליות של תאגידים ו/או באורגנים אחרים של תאגידים שנעשתה 

 על ידי נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה.

, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצעות ניירות ערך שנעשו ערךניירות  הנפקת 16

)קרי כל תביעה ו/או ציבור כולל הצעות רכש לציבור ו/או שלא ל החברהאו יעשו על ידי 

דרישה ביחס לחוות דעת דירקטוריון החברה לניצעים בהצעת רכש, בדבר כדאיותה של 

, או הימנעות 1999-לחוק החברות התשנ"ט 329הצעת רכש מיוחדת בהתאם לסעיף 

אחרים, וכן  מסמכיםפי תשקיפים או -והליכים אחרים, על ממתן חוות דעת כאמור(
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 .לפעולות אחרות הקשורות להון החברה בקשר

כל תביעה ו/או דרישה, המתייחסות לסוגי האירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו  17

של נושא המשרה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר והכל אם 

 הדבר נעשה במסגרת תפקידו כנושא משרה ו/או כמועסק באחת החברות האמורות.

בתחומי העסקאות שהיא מבצעת, אחזקותיה, השקעותיה,  החברהשתנקוט  כל פעולה 18

השקעה בניירות ניהול כספים, קרנות, קופות גמל, , פיננסיםהתעשייה, המסחר, פיתוח, 

החברה והתאגידים  פעילויותערך ורכישת ניירות ערך או זכויות אחרות בתאגידים, ויתר 

 .פי הדין-להם עלהשלובים המותרים או שיהיו מותרים 

על רווחיות החברה או רכושה  מהותי באופןאו עשויים היו להשפיע  שהשפיעו אירועים 19

 .או זכויותיה או התחייבויותיה

לחוק החברות בנוגע לרכישה של ניירות ערך של תאגידים  1 בסעיףכמשמעותה  עסקהכל  20

ת זכויות בתאגידים שונים או קבלו/ערך של תאגידים שונים  בניירותשונים, או השקעה 

 .או בעקיפין לעסקה כאמור במישריןוכן פעולה הכרוכה 

 כל פעולה שהביאה לאי עריכת סידורי ביטוח נאותים ו/או כשל בניהול סיכונים. 21

כל פעולה הקשורה לחלוקה ובכלל זה לרכישת מניות החברה ובלבד שאין בשיפוי בגין  22

 פעולה שכזו הפרה של כל דין.

פעולות הנובעות מהיות החברה חברה ציבורית ו/או מכך שניירות הערך שלה הוצעו  23

לציבור ו/או נסחרים בבורסה כלשהי, כולל מתן הודעות ו/או דיווחים ו/או הימנעות 

 מהגשת דיווח ו/או הודעה כאמור.

התבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה ו/או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה  22

במהלך תפקידו ומכוח תפקידו ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון ו/או ועדה 

 מוועדותיו.

 אירועים הקשורים לעריכה ו/או לאישור של דוחות כספיים. 22

כל פעולה מנהלתית, ציבורית או שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי  26

, הליכי חקירה, או הודעות על חוסר ציות או תביעות, הנחיות, טענות, שעבודים, עיקולים

הפרות מטעם רשות ממשלתית או גופים אחרים הטוענים לאחריות פוטנציאלית או 

חבות )לרבות עבור הוצאות או אכיפה, חקירות, תגובות של רשויות ממשלתיות, ניקוי, 

או  הסרה או תיקון, עבור נזקים למשאבים טבעיים, נזקים קרקעיים, נזקים גופניים

קנסות, או תרומות, שיפוי, תשלומי החלמה, פיצוי( כתוצאה מכך, בין בישראל ובין מחוץ 

 לה, המבוססים על או קשורים ל:

הופעה של שחרור, נוזל, פליטה, דליפה, הצפה, שפיכה, חיסול, שחרור, סינון או  (א

"( או סיכון זיהוםנדידה על פני הקרקע ו/או מתחתיה ו/או מעליה )להלן ביחד: "

בזיהום, או חשיפה לכל סוג של חומר מסוכן, רעיל, נפיץ, או רדיואקטיבי, פסולת 

או חומרים אחרים, אשר קיימת חובה להסדירן בהתאם לחוקי איכות הסביבה 

 של מדינת ישראל, בכל מקום השייך, המופעל, השכור או המנוהל בידי החברה.

 תה, רישיונונסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביב  (ב

סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הסביבה 
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 של מדינה ישראל.

 כל פעולה שגרמה לנזק גוף, מחלה,מוות, נזק לרכוש לרבות אובדן השימוש בו. 27

פעולה או מחדל בקשר עם תחומי פעילותה של החברה, ובכלל זה ייזום, תכנון, פיקוח,  28

כרה וניהול של נכסי נדל"ן, קבלנות אלקטרומכנית, ייצור קניה ומכירה של הקמה,הש

פעולה נוספת הקשורה ו/או נלווית לאיזו מהפעולות הנ"ל, וכן בקשר  חומרי גלם, וכל

 תחומי פעילות נוספים,ראשיים או משניים, של החברה.

דינה בתחומי ניהול משאים ומתנים עם צדדים שלישיים, לרבות מגעים עם רשויות המ 29

 עיסוקי החברה. פעילות ו/או
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  (2ג')נספח 

 כתב פטור מאחריות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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           
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 ' דנספח 

 המוצעיםתקנון החברה עם השינויים 
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 רשנותפ .1

, משמעותם של המילים והביטויים בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר 1.1

 אים הינו כדלקמן:הב

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.   -- "הבורסה" 

 הדירקטוריון שנבחר כדין בהתאם להוראות תקנון זה. --  הדירקטוריון""

 חבר בדירקטוריון של החברה. -- "דירקטור"

 הדירקטוריון שנבחר כדין בהתאם להוראות תקנון זה. "הדירקטוריון"

 "הליך אכיפה  

)הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות  3יך לפי פרקים ח'הל - מנהלי"

)הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה  4ערך(, ח'

)הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או  1המנהלית( או ט'

להפסקת הליכים, המותנית בתנאים( לחוק ניירות ערך, לרבות 

 עתירה מנהלית, ערר או ערעור בקשר עם הליך כאמור.

 ק ייעול הליכי "חו

חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה(,  -אכיפה"

 , כפי שיעודכן מעת לעת. 2011 -התשע"א

, כפי שיתוקן, מעת לעת, 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח - "חוק ניירות ערך"

 .שיותקנו מעת לעתכפי וכן , והתקנות שהותקנו מכוחו

, כפי שיתוקן מעת לעת, והתקנות 1999-ות, התשנ"טוק החברח  -חוק החברות" "

 .שיותקנו מעת לעתכפי וכן , שהותקנו או שיותקנו מכוחו

חוק החברות, חוק ניירות ערך וכל חוק בר תוקף בקשר  - "החוק"

 לחברות, החל על החברה אותה שעה.

 חברה הנזכרת לעיל.ה  -החברה" "

לחוק  127לסעיף  רשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאםמ -המרשם" "

החברות, מרשם בעלי המניות המהותיים שיש לנהלו בהתאם 

ואם החברה תחזיק מרשם נוסף , לחוק החברות 128לסעיף 

 מחוץ לישראל,  כל מרשם נוסף, בהתאם למקרה.

 המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה באותו הזמן.  -המשרד" "

סימיליה, דואר פוס, ליטוגרפיה, צילום, מברק, טלקס, פקד -כתב" "

אלקטרוני, וכל צורה אחרת של יצירה או הטבעה של מילים 

 בצורה הנראית לעין.

ניות, איגרות חוב, שטרי הון, תעודות ומסמכים מ לרבות, -ניירות ערך" "

 אחרים המקנים זכות למכור, להמיר או למכור לשכאלה.
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 הצבעה המערכת "

לת על ידי רשות ניירות ערך הצבעה אלקטרונית המופעמערכת   -–" אלקטרוניתה

 לחוק ניירות ערך. 2הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'ו

, כפי שתתוקן מזמן 1983-קודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"גפ -פקודת החברות" "

 לזמן.

 תקנון החברה כניסוחו כאן או כפי שישונה.  - "התקנון"

, יחולו בשינויים 1981-התשמ"אלחוק הפרשנות,  10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 הוראות סעיפים 1.2

המחויבים גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון 

 .או בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור

פרט לאמור בסעיף זה, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון המשמעות הנודעת להם בחוק  1.3

 ירה לנושא הכתוב או לתוכנו.החברות אלא אם יש בהם משום סת

מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, המונחים  -כפוף להוראות תקנה זו, בתקנון זה  1.4

אשר הוגדרו בחוק החברות, יהיו להם הפירושים אשר ניתנו להם שם; ומילים הבאות 

ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך, ומילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, 

 לים שפירושן בני אדם תכלולנה גם תאגידים.ומי

  ם החברהש .2

 שם החברה הוא כדלקמן: 

 בע"מאשדר חברה לבניה  בעברית:

   ASHDAR BUILDING COMPANY LTD בלועזית:

   טרות החברהמ .3

 לעסוק בכל עיסוק חוקי.

  כלית החברהת  .4

ואולם, החברה פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, -עול עללפתכלית החברה היא 

רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים 

 פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה.-עסקיים כאמור, ועל

  ון המניות הרשוםה .5

מניות  300,000,000 -ל ש"ח מחולק 300,000,000 הון המניות הרשום של החברה הוא 5.1

 "(.מניות רגילות)להלן: " וב כל אחתש"ח ערך נק 1רגילות בנות 

כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה תקנה  5.2

 למחזיק בה:
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זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה, הן  (1)

השנתיות והן הרגילות, וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה שברשותו, 

 כל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף;ב

 זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה,  (2)

 אם יחולקו;

 .זכות להשתתף בחלוקת נכסי החברה בעת פירוקה (3)

 

  חריות בעלי המניותא .6

 אחראי באופן שכל בעל מניות רגילותמוגבלת  הרגילות אחריותם של בעלי המניות

לפירעון הערך הנקוב של מניותיו בלבד. הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן 

(, תהא אחריותו התמורה המופחתת""להלן: לחוק החברות ) 304הנקוב כאמור בסעיף 

של כל בעל מניות מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת בגין כל מניה שהוקצתה לו 

 כאמור.

  ברה ציבוריתח .7

ישומן של המניות למסחר בבורסה החברה תהיה חברה ציבורית, ויהיה ד בבד עם רב

 לחברה מרשם בעלי מניות מהותיים כהגדרת מונח זה בחוק החברות, בנוסף למרשם.

 ניותמ .8

בלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, יכולה מ 8.1

או בזכויות מאוחרות או להנפיק מההון שטרם  החברה להנפיק מניות בזכויות עדיפות

א לחוק החברות, או להנפיק מניות 309הונפק ניירות ערך בני פדיון, בכפוף לסעיף 

בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות 

בל הצבעה, או בקשר עם עניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מדי פעם בהחלטה שתתק

ב לחוק ניירות 46בכפוף להוראות סעיף , והכל באסיפה הכללית ברוב רגיל מבעלי המניות

 .ערך

ם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה, בהחלטה א 8.2

שתתקבל באסיפה הכללית, ברוב רגיל מקולות בעלי המניות, מלבד אם תנאי ההנפקה של 

תנים אחרת, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את אותו סוג המניות מ

היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים -הזכויות, זכויות

באותה עת באחד הסוגים, או כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב רגיל 

 .ב לחוק ניירות ערך46 , והכל בכפוף להוראות סעיףמקולות בעלי המניות מן הסוג הזה

זכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות ה 8.3

בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או 

הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה 

 ל אותן מניות.ש
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הוראות שבתקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, ה

 על כל אסיפת סוג כנ"ל.

מניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל ה 8.4

או  להקצותן עד גבול הון המניות הרשום של החברה, לאותם האנשים, תמורת מזומנים

בתמורה אחרת שלא במזומנים, באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערכן הנקוב, בין 

בערכן הנקוב ובין )בהתאם להוראות חוק החברות( בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, 

ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים, ותהא לדירקטוריון הסמכות 

נ"ל איזה שהן, בערכן הנקוב או למעלה מערכן להגיש לכל אדם דרישת תשלום על מניות כ

הנקוב או )בהתאם להוראות חוק החברות( בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, במשך אותו 

 הזמן ובאותה התמורה והתנאים אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.

ם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי ע 8.5

 שלום ו/או זמני פרעונם.דרישות הת

פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, יהא תשלום התמורה בגין המניה, כולה או חלקה, -ם עלא 8.6

ידי האדם אשר הוא הבעלים -בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פרעונו על

 ידי אפוטרופסיו.-הרשום של המניות אותה עת או על

א עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו חברה תוכל לשלם בכל עת שהיה 8.7

לשמש כחתם, בין ללא תנאי או על  תנאי, על כל נייר ערך, לרבות סטוק איגרות חוב של 

החברה או על הסכמתו להחתים, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, איגרת חוב 

או לסלקה  או סטוק איגרות של החברה. בכל מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה

 במזומנים או בניירות ערך או באיגרות חוב או בסטוק איגרות חוב של החברה.

  עודת מניה; שטר מניהת .9

פוף להוראות חוק החברות ובהתאם להן, תעודת מניה תישא חותם או חותמת החברה, כ 9.1

 בצירוף חתימתם של שני דירקטורים, או כפי שיקבע דירקטוריון החברה.

ניה שרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל תעודת מניה אחת בגין המניות ל בעל מכ 9.2

הרשומות על שמו, או אם הדירקטוריון יאשר זאת )לאחר שישלם את הסכום אשר 

הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן(, כמה תעודות מניה, כל אחת על אחת או יותר ממניות 

היא הוצאה ואת מספריהן כאלו; כל תעודת מניה תציין את כמות המניות שבגינן 

 הסידוריים של המניות. 

אדם או יותר, תימסר לידי אותו אדם -עודת מניה הרשומה על שמותיהם של שני בנית

 ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות מבין שמות הבעלים המשותפים.

ה,   החברה רשאית למסור שטר מניה בגין מניות שתמורתן המלאה שולמה לחבר א()        9.3

אשר תקנינה למחזיק בו את הזכויות למניות הנקובות בו ואת הזכות להעברתו 

במסירת המניה, והוראות תקנון זה בדבר העברה של מניות לא יחולו על מניות 

 הנקובות בשטר מניה כזה.
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על מניה האוחז כדין בשטר מניה זכאי להחזירו לחברה לשם ביטולו והפיכתו ב (ב)

י, תמורת אגרה שיקבע הדירקטוריון, כי שמו יירשם למניה רשומה על שם; וזכא

במרשם בעלי המניות בגין המניות הנקובות בשטר המניה, וכי תוצא לו תעודת 

 מניה על שם.

בעל שטר מניה רשאי להפקיד את שטר המניה במשרד, וכל עוד הוא מופקד שם  ג()

וראות תהיה למפקיד הזכות לדרוש כינוס אסיפה של החברה, בהתאם וכפוף לה

חוק החברות ותקנון זה, להיות נוכח בה, להצביע ולהשתמש בשאר הזכויות של 

ימים לאחר  30פי דרישתו כאמור כעבור -בעל מניות בכל אסיפה המתכנסת על

ההפקדה, כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות כבעלים של המניות 

והחברה חייבת הכלולות בשטר המניה. לא יוכר כמפקיד המניה אלא אדם אחד, 

 ימים מראש.                  30להחזיר את שטר המניה למפקיד אם ביקש זאת בכתב 

לא הופקד שטר המניה כאמור, לא תהיינה למחזיק בו הזכויות המפורטות 

בתקנת משנה )ג( זו, ותהיינה לו, כפוף להוראות תקנון זה, כל יתר הזכויות 

 הנתונות לבעל מניות בחברה.

דת מניה או שטר מניה יאבדו או יושחתו, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודה או אם תעו 9.4

ידי החברה, או שהוכח -שטר חדשים במקומם, ובלבד שהתעודה או השטר לא בוטלו על

לשביעות רצון הדירקטוריון כי התעודה או השטר אבדו או הושמדו, וקיבל בטוחות 

ת תשלום, אם יחליט הדירקטוריון לשביעות רצונו בגין כל נזק אפשרי, והכל תמור

 להטילו.

 רישות תשלום ד .10

דירקטוריון יוכל, מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, להגיש לבעלי מניות דרישות לתשלום כל ה 10.1

פי תנאי -הכספים שטרם נפרעו בגין המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות, ואשר על

ם, ועל כל בעל מניות לשלם לחברה את ההקצאה של המניות אין לפרעם בזמנים קבועי

ידי הדירקטוריון. דרישת -סכום הדרישה שהוגשה לו, בזמן ובמקום כפי שנקבעו על

ידי חלוקת התשלום לשיעורים. מועד דרישת התשלום יהיה -תשלום יכולה להיות על

 מועד ההחלטה של הדירקטוריון בדבר דרישת התשלום.

שבה יצוין שיעור ימים ( 14ה מוקדמת של ארבעה עשר )ל כל דרישת תשלום תימסר הודעע 10.2

התשלום, ומקום תשלומו, בתנאי כי לפני זמן הפירעון של דרישת תשלום כזו 

ידי הודעה בכתב לבעלי המניות, לבטל את הדרישה או להאריך -הדירקטוריון רשאי, על

 ת התשלום.את זמן פירעונה, ובלבד שהחלטה כאמור נתקבלה לפני זמן הפירעון של דריש

עלים משותפים במניה יהיו אחראים יחד לתשלום כל שיעורי התשלום ודרישות ב 10.3

 התשלום המגיעים בגין מניה כזו.

פי תנאי ההקצאה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע -ם עלא 10.4

כזה כאילו  או בשיעורי תשלום במועדים קבועים, אזי יסולק כל סכום כזה או שיעור

ידי הדירקטוריון ואשר עליה נמסרה הודעה -היתה זו דרישת תשלום שהוגשה כדין על
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כדין, ותחולנה על סכום כזה או שיעור תשלום כזה כל ההוראות אשר בתקנון זה בנוגע 

 לדרישות תשלום.

ם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור ביום פירעונו או קודם לכן, יהיה על א 10.5

ם שהינו אותה עת בעל המניה אשר בגינה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע האד

שיעור התשלום, לשלם ריבית על הסכום הנזכר לעיל, בשיעור שהדירקטוריון יקבע מעת 

פי חוק, למן היום שנקבע לתשלומו עד היום בו -לעת, או בשיעור המותר אותה עת על

 לוותר על תשלום הריבית, כולו או מקצתו. ייפרע למעשה, ואולם רשאי הדירקטוריון

ם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניות הרוצה להקדים כספים א 10.6

שטרם נדרשו או שזמן פירעונם טרם הגיע ושטרם סולקו על חשבון מניותיו, או חלק מהן. 

לעיל, או על  הדירקטוריון רשאי לשלם לבעל המניות על הכספים שהוקדמו באופן הנזכר

מקצתם, ריבית עד היום שבו היו הכספים צריכים להיפרע אלמלא הוקדמו, לפי שיעור 

 שיוסכם עליו בין הדירקטוריון לבין בעל המניות.

  ילוט ושעבוד מניותח .11

א שילם בעל מניה את התמורה שהתחייב לה, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים ל 11.1

ם ואם לאו, יוכל הדירקטוריון בכל עת למסור הודעה שנקבעו, אם הוצאה דרישת תשלו

לאותו בעל מניות ולדרוש ממנו שישלם את הסכום שטרם שולם, בצירוף הריבית 

 שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה.

אחר תאריך ההודעה, ומקום ימים ל( 14הודעה תקבע יום, שיהיה לפחות ארבעה עשר )ה 11.2

ות אשר בהם יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור הנזכר לעיל, בצירוף או מקומ

הריבית וההוצאות כנזכר לעיל. ההודעה תציין, כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע 

ובמקום שצויין באותה הודעה, עלולה החברה לחלט את המניות אשר בגינן נעשתה 

 לוטות.דרישת התשלום או הגיע מועד שיעור התשלום להיות ח

ם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כנזכר לעיל, אזי בכל זמן לאחר מכן, לפני א 11.3

תשלום דרישת התשלום או שיעור התשלום הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות 

פי החלטה בנדון, לחלט את המניות שבגינן ניתנה הודעה -אלו, יוכל הדירקטוריון על

את כל הדיבידנדים שהוכרזו ביחס למניות החלוטות ואשר לא כאמור. חילוט כזה יכלול 

 שולמו בפועל לפני החילוט.

ל מניה שחולטה כך תיחשב קניינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב כ 11.4

 בהוראות תקנון זה, למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שיראה לנכון.

מניות רדומות בהתאם לחוק החברות, והן לא תקנינה תהינה כרו ניות שחולטו וטרם נממ 11.5

 זכויות כלשהן כל עוד הינן בבעלות החברה.

דירקטוריון יוכל בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה ה 11.6

 שחולטה כנ"ל לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

מניות שמניותיו חולטו יחדל להיות הבעלים של המניות שחולטו כאמור,  כל בעל א()

אולם הוא ימשיך לחוב לחברה את כל דרישות התשלום, שיעורי התשלום, 
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הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף 

ור הריבית על אותם הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום, בשיע

המקסימלי שיהיה מותר אותה עת לפי חוק, אלא אם נמכרו המניות שחולטו 

והחברה קיבלה את מלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות, בתוספת ההוצאות 

 שנלוו למכירה.

עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב  ב()

להשבת התמורה החלקית שנתן  בעל המניות שחולטו כאמור, זכאי בעל המניות

עבורן, אם היתה כזו, כפוף להוראות הסכם ההקצאה, ובלבד שהתמורה 

שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה יתחייב בעל המניות 

 שחולטו, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.

ום ידוע תשלום סכ-וראות תקנון זה בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של איה 11.7

שלפי תנאי הקצאת המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע, כאילו היה סכום זה עומד 

 להיפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה.

חברה תהיה זכות שעבוד מדרגה ראשונה על כל המניות הרשומות על שמו של כל בעל ל 11.8

סה ממכירתן לסילוק חובותיו מניות, פרט למניות שנפרעו במלואן, וכן על ההכנ

והתחייבויותיו של אותו בעל מניות לחברה, בין בעצמו או יחד עם כל אחד אחר, בין 

שהגיע מועד הסילוק של חובות אלה או מועד הקיום של ההתחייבויות האלה, ובין שלא 

הגיע, יהיו מקורות החובות אשר יהיו, ולא תיווצרנה כל זכויות שביושר על כל מניה. 

בון והשעבוד הנזכרים לעיל יחולו על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על העכ

ידי החברה של העברת מניות ייחשב -המניות האלו. אלא אם הוחלט אחרת, הרישום על

 כויתור מצד החברה על השעבוד או העכבון )אם יהיו( של המניות.

שאי למכור את המניות די לממש את השעבוד הנזכר לעיל יהיה הדירקטוריון רכ 11.9

המשועבדות באופן אשר ייראה לו, לפי שיקול דעתו; אולם אין למכור כל מניה אלא אם 

לעיל, ונמסרה לבעל המניות )או למי שזכאי לפנייה  11.2עברה התקופה הנקובה בתקנה 

עקב מותו או עקב פשיטת רגלו או פירוקו או כינוס נכסיו( הודעה בכתב האומרת כי יש 

ברה למכור את המניה, ובעל המניות או מי שזכאי למניה כאמור לא שילמו את בדעת הח

החובות הנזכרים לעיל או לא מילאו או לא קיימו את ההתחייבויות הנזכרים לעיל במשך 

 ( יום מיום משלוח הודעה זו.14ארבעה עשר )

יו ומילוי הכנסה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותה 11.10

התחייבויותיו של בעל מניות כזה )לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד 

 )ב( בשינויים המחוייבים.11.6סילוקן או קיומן טרם הגיע( ויחולו הוראות תקנה 

ידי השימוש -מקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שעבוד עלב 11.11

יה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברה של בסמכויות שניתנו לעיל, יה

המניה שנמכרה ולרשום את הרוכש במרשם בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו, והרוכש 

לא יהיה חייב לוודא שפעולות אלו נעשו כהלכה, ולא יהיה זה מעניינו למה הוצאו כספי 

ת אלו, לא יעורער תוקפו המכירה, ולאחר שנרשם שמו במרשם בעלי המניות ביחס למניו
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ידי המכר תהיה רק בתביעת דמי נזק מהחברה -של המכר, ותרופתו של כל אדם שנפגע על

 וממנה בלבד.

  עברת מניות ומסירתןה .12

עברת מניות לא תירשם אלא אם נמסר לחברה כתב העברה מתאים. כתב העברת מניה ה 12.1

יר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה ידי המעביר ומקבל ההעברה, והמעב-בחברה ייחתם על

 עד שנרשם שמו של מקבל ההעברה במרשם בעלי המניות בגין המניה המועברת. 

תב ההעברה של מניה ייערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או כ

 ידי הדירקטוריון:-בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על

______ )"המעביר"(, תמורת הסך של ___________ -"אני _______________, מ

_______________)"מקבל -_______ש"ח ששולם לי על ידי_____________מ

 ההעברה"( מעביר בזה למקבל ההעברה _________מניות_________בנות________

ש"ח כ"א, המסומנות במספרים עד_____ועד בכלל, של_________בע"מ, להיות בידי 

ונו, אפוטרופסיו, ובאי כוחו, על פי כל התנאים שלפיהם  מקבל ההעברה, מנהלי עזב

החזקתי אני אותן ערב חתימת כתב זה, ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את 

 המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל."

 ולראיה באנו על החתום ביום ____בחודש_____שנת_______.

_____________________    _____________________ 

 מקבל ההעברה      המעביר       

 

_____________________    _____________________ 

עד לחתימת מקבל ההעברה"      עד לחתימת המעביר       

   

חברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן אשר ייראה בעיני ה  12.2

שנה. החברה תודיע לבעלי  בכלימים ( 30הדירקטוריון, ובלבד שלא יעלה על שלושים )

המניות על סגירת מרשם בעלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון זה לעניין מסירת הודעות 

לבעלי המניות. החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבל הזמנות לאסיפות 

כללית, להשתתף ולהצביע בהן וכן לצורך הזכות לקבלת דיבידנד, ובלבד שמועד זה לא 

 יום לפני המועד שנקבע לקיום האסיפה הכללית. 7יעלה על 

ל כתב העברה יימסר במשרד לשם רישום. כתבי העברה שיירשמו יישארו בידי כ )א(      12.3

החברה, אך כל כתבי העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשמם, יוחזרו לפי 

 דרישה, למי שמסרם, יחד עם תעודת המניה )אם נמסרה(.

וש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה, אשר יקבע על ידי החברה רשאית לדר )ב(

 דירקטוריון החברה.
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אפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עיזבון או ה 12.4

אפוטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו 

 בעלי זכות במניה שהיתה רשומה על שם הנפטר.היחידים שהחברה תכיר בהם בתור 

רשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או נ

בשותפים הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה. נרשמה 

 מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.

 

חברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול ה 12.5

או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי 

 זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה.

יות, יהיה זכאי, בהראותו ל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מנכ 12.6

הוכחות על קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות 

למניות בעל המניות שנפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף 

 להוראות תקנון זה, להעביר את אותן מניות.

וא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן ונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהכ 12.7

בפשיטת רגל או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא אותן 

הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול 

סרב לתת או בפירוק או בפשיטת רגל, בהסכמת הדירקטוריון )והדירקטוריון יהיה רשאי ל

הסכמתו בלי לתת כל סיבה לסירובו( להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, 

 כפוף להוראות תקנון זה, להעביר אותן מניות.

כל האמור לעיל בדבר העברת מניות יחול על העברת ניירות ערך אחרים של החברה,  12.8

 בשינויים המחייבים.

  ניות הניתנות לפדיוןמ .13

הזכות לפדיון מוגבלת למקרה של פירוק החברה לאחר פרעון כל התחייבויות  א()      13.1

 החברה לנושיה בעת הפירוק.

 מניות בנות פדיון תקנינה למחזיקים בהן את הזכויות המפורטות להלן:  ב()

 כויות הצבעה;ז (1)

 זכויות השתתפות בדיבידנד. (2)

 ינוי ההוןש .14

החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל  פי-חברה רשאית מזמן לזמן, עלה 14.1

 מקולות בעלי המניות, להגדיל את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע. 

לא אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור, תחולנה על  א 14.2

 המניות החדשות הוראות תקנון זה. 
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שתתקבל ברוב רגיל מקולות בעלי המניות, רשאית פי החלטה של האסיפה הכללית -לע 14.3

 החברה: 

לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך  א()

להון המורכב  -הנקוב של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב 

ממספר קטן יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי 

 זקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.אח

לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי 

שמם של -שיתעורר, ובין השאר, להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות על

 מספר בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם.

ן כאמור, הרי שבמקרה שכתוצאה מהאיחוד בלי לגרוע מסמכות הדירקטוריומ

יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, 

 באישור האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל מקולות בעלי המניות:

למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה  (1)

ימכרם והתמורה שתתקבל תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר 

 -–בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים; או 

להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג  (2)

המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם 

השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת 

 -–איחוד; או תוקף סמוך לפני ה

לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של  (3)

מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות 

שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת 

בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר 

 מניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת;ה

( לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות אזי 3( או )2במקרה שפעולה לפי פסקאות )

פירעונן ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא 

 יחשבו כשינוי זכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.

ותיה הקיימות, כולן או מקצתן את הון ידי חלוקה מחודשת של מני-לחלק על )ב(

מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מהערך הנקוב של 

להון מונפק המורכב  -המניות  הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב 

ממספר גדול יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי 

 ות בהון המונפק.החזקותיהם של בעלי המני

לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה, ובלבד שאין  (ג)

 התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות. 

 אסיפות כלליות .15
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נוסף על ההחלטות שהסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית, והמפורטות בתקנון זה  15.1

ה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב  ו/או בחוק החברות, החלטות החבר

 :, והכל בכפוף להוראות חוק החברותרגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים

 להלן. 39שינוי תקנון זה כאמור בתקנה  (א)

הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון  (ב)

ותיו חיונית לניהולה התקין להפעיל את סמכויותיו, וכי הפעלת סמכות מסמכוי

 )א( לחוק החברות.52של החברה כאמור בסעיף 

מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, קביעת תנאי העסקתו והפסקת העסקתו  ג()

 לחוק החברות.  167עד  154בהתאם להוראות סעיפים 

אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים  ד()

 לחוק החברות. 273עד  271(,  3)-(1)270, 255

לחוק  287-ו 286הגדלת הון המניות הרשום וביטולו בהתאם להוראות סעיפים  ה()

 החברות.

 ( לחוק החברות.1)א320)א( לחוק החברות ובכפוף לסעיף 320מיזוג כאמור בסעיף  (ו)

יין מסוים או הכל לענו, ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחראסיפה הכללית רשאית ה 15.2

 .נדרש בנסיבות הענייןהשלא יעלה על פרק הזמן  ,פרק זמן מסויםל

( חמישה עשר חודשים לאחר 15חברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום )ה 15.3

 האסיפה השנתית האחרונה. אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת.

היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים  דרסבכפוף להוראות חוק החברות,  15.4

 להלן:

 דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה, בצירוף דו"ח הדירקטוריון;  (א)

 וקביעת גמולם כדירקטורים;  19.1מינוי דירקטורים כאמור בתקנה   (ב)

 מינוי רואה חשבון מבקר;   (ג)

 ; נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית  (ד)

 לחוק החברות; 63נושאים שבשלהם נדרש כינוס אסיפה מיוחדת לפי סעיף  (ה)

לפחות חמישה ידי בעל מניה אחד או יותר שלו -נושאים שנתבקשו מהדירקטוריון על (ו)

או בעל  ( לפחות מזכויות הצבעה בחברה1אחוז אחד )( אחוזים מההון המונפק ו5)

, ובלבד זכויות ההצבעה בחברה( אחוזים לפחות מ5מניה, אחד או יותר, שלו חמישה )

 שהם מתאימים להיות נדונים באסיפה כללית. 

פי החלטתו, -ל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת עלכ 15.5

 פי דרישה כאמור בחוק החברות.-וכן תכונסנה אסיפות מיוחדות על
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שעל סדר יומה לא כלולים  ודעה על אסיפה כלליתהבכפוף להוראות חוק החברות,  15.6 

לחוק  87נושאים אשר ניתן להצביע לגביהם באמצעות כתבי הצבעה כאמור בסעיף 

ואילו הודעה  ,. ( יום לפחות לפני כינוס האסיפה14תפורסם עד ארבעה עשר ) החברות 

( יום לפחות לפני כינוס 35שעל סדר יומה נושאים כאמור תפורסם שלושים וחמישה )

בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה בישראל, תפורסם  ההודעההאסיפה. 

. בכל מקרה לא תימסר הודעה כנדרש על פי הוראות הדיןהיוצאים לאור בשפה העברית

 לכל אחד מבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה.

ל סדר הודעה יצוינו סוג האסיפה, מקום כינוס האסיפה ומועדה, פירוט הנושאים שעב

, תמצית ההחלטות המוצעות, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות וכן המועד לקביעת  היום

וכן לחוק החברות  182זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 

במקרה של  ותקנותיווחוק ניירות ערךאת כל הפרטים הנדרשים בהתאם לחוק החברות 

אים שניתן להצביע לגביהם באמצעות כתבי הצבעה כינוס אסיפה אשר על סדר יומה נוש

. נקבע מועד לאסיפה נדחית למועד מאוחר מן הקבוע לחוק החברות 87כאמור בסעיף 

 ( ימים, יצוין אותו המועד בהודעה.7)ב( לחוק החברות, היינו יותר משבעה )78בסעיף 

 בלת החלטות באסיפות כלליותק .16

ללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית ין לפתוח בשום דיון באסיפה כא 16.1

השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או 

כוח, לפחות -ידי באי-בתקנון זה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על

כלל קולות מ (25%)( בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים 2שני )

 ההצבעה שבחברה.

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה  16.2

לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או למועד מאוחר יותר, אם צויין 

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

אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי 

 אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. 

פי דרישת בעלי מניות, כאמור בחוק החברות, תתקיים -ם כונסה האסיפה הכללית עלא

נוס אסיפה האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך כי

( 5בחוק החברות, היינו: בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה ) 63כאמור בסעיף 

( לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, 1אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד )

 ( אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה. 5אחד או יותר, שלו לפחות חמישה )

ראש או אם לא -ראש בכל אסיפה כללית. אם אין יושב ראש הדירקטוריון יישב-ושבי 16.3

( דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או אם הוא לא 15יהיה נוכח אחרי עבור חמש עשרה )

ראש האסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה -ירצה לשמש יושב

 ראש.-יושב

יש בה מניין חוקי, לדחות את ראש של אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה ש-ושבי 16.4

האסיפה מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא לדחותה כאמור אם האסיפה הורתה לו 
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לעשות זאת. באסיפה הנדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם 

 לא נסתיים או לא התחיל באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. 

 

ולהוראות תקנון זה המחייבות רוב מורחב של בעלי המניות,  פוף להוראות חוק החברותכ 16.5

כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה ברוב רגיל ממניין קולות ההצבעה של בעלי 

 המניות הנוכחים ומשתתפים בה. 

 .ראש אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע-יושבל 16.6

או ברוב מסוים או שנדחתה ופרוטוקול  הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד-כרזת יושבה 16.7

 ראש האסיפה, ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול.-האסיפה שנחתם בידי יושב

 צבעת בעלי מניותה .17

פוף לכל תנאים מיוחדים, זכויות יתר והגבלות בדבר הצבעת בעלי מניות הכרוכים אותה כ 17.1

ו בהצבעה חשאית, לכל בעל שעה באיזה מניות שהן, תהיה בהצבעה במניין קולות א

או באמצעות מערכת  כוח או באמצעות כתב הצבעה-ידי בא-מניות, הנוכח בעצמו או על

 , קול אחד לכל מניה השייכת לו והמקנה זכות הצבעה.אלקטרוניתההצבעה ה

פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר -אגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, עלת 17.2

של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית. אדם שלו, את כוחו 

המוסמך כנזכר לעיל יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות 

 הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד.

פה הכללית ניתן יהיה כל נושא שעל סדר יומה של האסיפוף להוראות חוק החברות, כ 17.3

אלקטרונית. ההצבעה הבאמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת גם להצביע לגביו 

 החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יתקבלו גם בדרך של כתב הצבעה: 

 מינויים ופיטורם של דירקטורים ; א()

לחוק  275עד  268-ו 255הוראות סעיפים אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי  ב()

 החברות; 

 לחוק החברות; 320אישור מיזוג לפי סעיף  ג()

הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו  (3)ג

ויותיו, לפי והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכ

 ;)ג(121סעיף 

 לחוק החברות; 89נושאים שקבע שר המשפטים בתקנות שהותקנו או שיותקנו מכוח סעיף  ד()

או במקום הרשום כתב ההצבעה יופקד במשרד ותקנותיו, פוף להוראות חוק החברות כ

  שעות לפני מועד כינוס האסיפה (4) -ארבעיאוחר מהמיועד לכינוס האסיפה לא 

בה עומד להצביע האדם  שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה  72-מ פחותהכללית

 הנקוב בכתב ההצבעה.

( שעות לפני מועד 6תתאפשר עד שש ) תאלקטרונימערכת ההצבעה ההצבעה באמצעות 

"(, אז תיסגר מערכת ההצבעה מועד נעילת המערכת)"הכללית כינוס האסיפה 
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ונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטר

מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית 

 לאחר מועד זה.

אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את כתב ההצבעה עם תחילת  

  האסיפה.

 כויות הצבעהז .18

בית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק על מניות קטין וכן בעל מניות שב 18.1

 כוח.-באמצעות אפוטרופוסיהם, וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא

 

מקרה של בעלים שותפים למניה, תתקבל דעתו של אחד הבעלים השותפים, בעצמו או ב 18.2

, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים, ולמטרה זו ייקבע מיהו השותף כוח-ידי בא-על

 פי הסדר שבו רשומים השמות במרשם בעלי המניות.-שדעתו תישמע על

על ידי  -כוח, או במקרה של תאגיד -ידי בא-עלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי עלב 18.3

 .אוי, כפי שיותנה להלןכוח מיופה כוח כר-ידי בא-להלן, או על 18.4נציג לפי תקנה 

ידי -ידי הממנה או על-ייחתם על( כתב מינוי""כוח להצבעה )להלן: -ל מסמך הממנה באכ 18.4

ייעשה המינוי בכתב  -כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או, אם הממנה הוא תאגיד -באי

 כוחו המוסמך.-חתום כדין ובחותמת התאגיד או בחתימת בא

כוח )אם ישנו( שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו מאושר  תב המינוי וכן ייפויכ 18.5

-להנחת דעת הדירקטוריון, יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ

שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב  48

גבי כל המשתתפים לגבי ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ל-המינוי. אולם, רשאי יושב

 אסיפה כלשהי,  ולקבל את ייפויי הכוח עם תחילת האסיפה.

כוח אחד, כפוף -על מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבאב 18.6

 להוראות להלן:

 כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן; א()

ידי בעל -ו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו עלעלה מספר סך המניות מסוג כלשה ב()

ידיו, יהיו בטלים כל -מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על

ידי אותו בעל מניות בגין המניות העודפות, מבלי לפגוע -כתבי המינוי שניתנו על

 ידיו;-בתוקף ההצבעה בגין המניות המוחזקות על

יות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג ידי בעל מנ-כוח על-מונה רק בא )ג(

המניות שבגינן הוא ניתן, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות שבידי 

ראש -בעל המניות ביום הפקדת כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב

האסיפה, בהתאם למקרה. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות פחות ממספר 

ת שבידי בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין המניו
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יתרת המניות שבידיו, וכתב המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות הנקובות 

 בו.

כוח, בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת, יהיה עד כמה -ל כתב מינוי לבאכ 18.7

 :שהנסיבות תרשינה, בצורה דלהלן

____________________, בעל מניות -_______________, מאני, ____"

ממנה בזה את __________________, (, החברה""ב________________ בע"מ )

את  -____________, או בהעדרו/ה -שמספר הזהות שלו/ה ________________, מ

_____________, או -_____________, שמספר הזהות שלו/ה ____________, מ

-את  _______________, שמספר הזהות שלו/ה ___________, מ -דרו/ה בהע

_____________, להצביע למעני ובשמי בגין ____ מניות מסוג _______, המוחזקות 

ידי, באסיפה הכללית השנתית/המיוחדת של החברה / באסיפה של בעלי המניות מסוג -על

______ שנת _________, _______________, שתיערך ביום _____ בחודש _____

 ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.

 ולראיה באתי על החתום ביום __ בחודש ___________ שנת _________.

 חתימה"              

כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, -צבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה באה 18.8

עו כאמור, אלא אם הודעה בכתב על הכוח או העברת המניה שבגינה הצבי-או ביטול ייפוי

ראש האסיפה לפני -ידי יושב-המוות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד או על

 .ההצבעה

   דירקטוריוןה .19

הדירקטורים ( )להלן: "13ספר חברי דירקטוריון החברה יהיה עד שלושה עשר )מ 19.1

ייב על פי חוק )להלן: "(, בתוספת מספר הדירקטורים החיצוניים שמינויים מתחהרגילים

 כדירקטור בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד. "(. הדירקטורים החיצוניים"

דירקטורים בחברה ייבחרו בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית שנתית, כאשר  א()     19.2

בכל אסיפה כללית שנתית ימונו הדירקטורים הרגילים, ואילו הדירקטורים 

ם להוראות החוק. בחירת חברי הדירקטוריון כאמור החיצוניים ימונו בהתא

-ידי בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות מיופה-לעתעשה, 

או מערכת  כוחם, או, כפוף להוראות חוק החברות, באמצעות כתב הצבעה

 , ברוב רגיל מקולות בעלי המניות. ההצבעה האלקטרונית

ידי האסיפה כאמור. דירקטור -ויו עלכהונתו של דירקטור תחל במועד מינ )ב(

שהתמנה כאמור על ידי האסיפה הכללית יכהן עד לתום האסיפה השנתית הבאה 

 שלאחר האסיפה השנתית שבה הוא התמנה. 

על אף כל האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל,  )ג(

י תום תקופת כהונתו, להעביר ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפנ

ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה 
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הכללית. כן רשאית כל אסיפה כללית, בהחלטה ברוב רגיל, למנות במקום 

דירקטור שהועבר ממשרתו, כאמור לעיל, אדם אחר כדירקטור. דירקטור שמונה 

מכהן הדירקטור שהוא  כאמור יכהן בתפקידו רק לתקופת הכהונה אשר היה

 .     מונה במקומו

דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם לשמש כדירקטור ממלא מקומו  א()        19.3

לא (. דירקטור חליף""בדירקטוריון, בכפוף להוראות חוק החברות )להלן: 

ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן 

ור חליף. כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא כדירקטור או כדירקט

זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת דירקטוריון )בלא שלילת זכותו של הדירקטור 

לקבל הזמנות( ולהשתתף ולהצביע בכל ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר 

  הדירקטור הממנה.

נה, כל המינוי שלפיו נתמ-לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב ב()

 הסמכויות שישנן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור. 

דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של  א()        19.4

דירקטור חליף תיפסק אם הדירקטור שמינהו הודיע לחברה בכתב על התפטרותו 

 אחרת. או אם כהונתו כדירקטור נפסקה בדרך 

 כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה. ב()

ירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש, ואולם במקרה שכהונתו פקעה בשל ד 19.5

)ג( להלן, יוכל להתמנות מחדש רק אם חלפו 19.6כך שהורשע בעבירה כמפורט בתקנה 

 לחוק החברות. 226הורשע, כאמור בסעיף  ( שנים מיום פסק הדין שבו5חמש )

 :שרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאיםמ 19.6

 לחוק החברות. 229אם התפטר ממשרתו כאמור בסעיף  א()

 לחוק החברות. 232אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף  ב()

לחוק  233אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף  ג()

 חברות.ה

 .אם הוכרז פושט רגל ד()

 במותו. ה()

 אם  נעשה פסול דין. ו()

לחוק החברות, הטילה עליו  225אם ועדת האכיפה המנהלית כהגדרתה בסעיף  )ז(

 א לחוק החברות.232אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 

ם במקומו של דירקטור שהסתיימה כהונתו לא ימונה דירקטור אחר באסיפה הכללית א 19.7

ית, הרי שכהונתו של הדירקטור שהסתיימה כהונתו יתמנה לכהונה נוספת, או אם השנת

על אף האמור לעיל לא ימונה דירקטור או תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים 

הנותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו פחות משלושה חברים. כמו כן 
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במקומו של דירקטור שהסתיימה או רשאים הדירקטורים הנותרים למנות דירקטור, 

 פקעה כהונתו, אשר יכהן עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה. 

  270ירקטורים לא יקבלו מכספי החברה שכר אלא אם תחליט החברה כקבוע בסעיפים ד 19.8

לחוק החברות. דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר  273-( ו3)

שתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר הוצאות הקשורות בה

הדירקטוריון. גמול והוצאות לדירקטורים החיצוניים ישולמו בהתאם לתקנות החברות 

, או כל תקנות שיבואו 2000-)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

 במקומם.

 

 

  מכויות הדירקטוריוןס  .20

פי תקנון זה, ומבלי לגרוע -פי חוק החברות ועל-ת לדירקטוריון עלוסף לסמכויות הנתונונ 20.1

מהן, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי 

  - ופעולותיו, ובכלל זה:

יקבע את תוכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונן וסדרי עדיפות  א() 

 ביניהן;

ספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה יבדוק את מצבה הכ ב() 

 רשאית ליטול;

 יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר; ג() 

 רשאי להחליט על הנפקה של סדרת איגרות חוב; ד() 

לחוק  171אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם כאמור בסעיף  ה() 

 החברות;

 לחוק החברות; 250ור בסעיף ימנה ויפטר את המנהל הכללי כאמ ו() 

-ו 253פי הוראות סעיפים -יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו על  ז() 

 לחוק החברות והוראות תקנון זה; 275עד  268

רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים עד גבול הון המניות הרשום של  ח() 

 לחוק החברות; 288החברה לפי הוראות סעיף 

 ט() 

 ()י

 לחוק החברות; 308-ו 307רשאי להחליט על חלוקה כאמור בסעיפים 

 329יחווה דעתו לאסיפה הכללית על הצעת רכש מיוחדת כאמור בסעיף 

 לחוק החברות;
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יקבע את המספר המזערי של דירקטורים ככל שהחברה תהיה ציבורית,  יא() 

 בדירקטוריון, שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית,

לחוק החברות; הדירקטוריון יקבע את המספר  240כמשמעותה בסעיף 

המזערי כאמור בהתחשב, בין השאר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות 

החברה ומורכבות פעילותה, ובכפוף למספר הדירקטורים שנקבע בתקנון 

 החברה. 

רי רשאי לקבוע, מזמן לזמן, מי יהיו מורשים לחתום בשם החברה על שט )יב( 

חליפין, שטרי חוב, קבלות, קיבולים, היסבים, שיקים, חוזים ומסמכים 

אחרים מכל סוג שהוא, ואולם מורשי חתימה כאמור יחויבו לחתום בצירוף 

 חותמת החברה או ליד שמה המודפס או הכתוב.

לעיל בהתאם לקבוע בחוק  20.1דירקטוריון יפעל בכל אחד מהעניינים המנויים בתקנה ה 20.2

 ות ובתקנון זה.החבר

)א( עד )יב( לעיל אינן ניתנות לאצילה למנהל 20.1מכויות הדירקטוריון לפי תקנות ס 20.3

 ( לחוק החברות. 2)ב()288הכללי, למעט כקבוע בסעיף 

לעיל יצורפו  20.1המלצות, לדיווחים ולאישורים שעל הדירקטוריון לתת לפי תקנה ל 20.4

 .או לאישור, לפי העניין נימוקי הדירקטוריון להמלצה, לדיווח

ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבת הדירקטוריון. בישיבת הדירקטוריון הראשונה  -ושבי 20.5

שלאחר כל אסיפה כללית שנתית יבחר דירקטוריון החברה, אחד מחבריו לכהן כיושב 

מינוי יושב ראש הדירקטוריון יהיה עד לאסיפה הכללית השנתית . ראש הדירקטוריון

 ה שלאחר מינויו.הראשונ

  שיבות הדירקטוריון י .21

 ( חודשים.3דירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשלושה )ה 21.1

ושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, יהיו כל שני י 21.2

דירקטור אחד(  -( 5דירקטורים )ואם לא יעלה מספר חברי הדירקטוריון על חמישה )

 רשאים לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט.

פה, בשיחה טלפונית, בכתב )לרבות -ל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעלכ 21.3

זמן בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני(, או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה תינתן 

חברי הדירקטוריון או ממלאי  רובמו לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכי סביר

על מועד קצר יותר או על התכנסות  דחופים בלבד, , ובמקרים מקומם )אם יהיו כאלה(

ללא הודעה. דירקטור שייעדר מהארץ בכל עת שהיא, לא יהיה זכאי לקבל במשך ימי 

היעדרו הודעה על כינוס ישיבות דירקטוריון, בתנאי שאם דירקטור שנעדר מהארץ מינה 

 פי תקנון זה, תישלח הודעה כזו לאותו דירקטור חליף.-דירקטור חליף על

הודעה על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס ופירוט ה 21.4

 סביר של כל הנושאים על סדר היום. 
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לעיל וכן כל נושא שדירקטור  21.2דר היום יכלול את הנושאים שנקבעו כאמור בתקנה ס

נהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת או שהמ

 הדירקטוריון, לכללו בסדר היום.

אין אשר ידי הדירקטוריון, רוב חברי הדירקטוריון אותה שעה -עד אשר יוחלט אחרת על 21.5

מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון, יהוו מניין חוקי 

דירקטוריון ובהחלטותיו. המניין החוקי ייבדק בפתיחת הישיבה ובמועד קבלת בישיבות ה

 כל החלטה של הדירקטוריון.

ל אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת ע

 המבקר הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון.

 

רגיל של הדירקטורים הנוכחים והמצביעים. לכל חלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב ה 21.6

 דירקטור יהיה קול אחד.

ראש -ושב ראש הדירקטוריון יישב ראש בכל ישיבה של הדירקטוריון. אם יושבי 21.7

( דקות מהמועד שנקבע לישיבה, 15הדירקטוריון לא יהיה נוכח אחרי עבור חמש עשרה )

ריון הנוכחים בישיבה אחד או אם לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו חברי הדירקטו

לשמש יושב ראש, לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה, ואולם לא  מביניהם 

 מי שנבחר כאמור קול נוסף או מכריע בהצבעות הדירקטוריון.ל יהיה

ל ישיבה של דירקטוריון שנכח בה מניין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כל כ 21.8

שיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון זה, בידי הסמכויות, ייפויי הכוח ו

 ידיו דרך כלל.-הדירקטוריון או המופעלים על

דירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, בהסכמת כל הדירקטורים ה 21.9

הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בהחלטה. במקרה כאמור ירשום יושב ראש 

 ול ויצרף לו את חתימות הדירקטורים. הדירקטוריון פרוטוק

-פי החלטת הדירקטוריון או על-ידי או על-פוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו עלכ 21.10

ידי אדם המשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה -ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על

קטוריון האלה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדיר

או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד 

מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הוועדה 

 האמורה.

ידי כל הדירקטורים )או חליפיהם( או שהדירקטורים )או חליפיהם(, -חלטה חתומה עלה 21.11

מניעה לפי כל דין להשתתפותם בקבלת החלטה כאמור, הסכימו עליה בכתב  אשר אין

לרבות על ידי פקסימיליה; וכן, החלטות שנתקבלו תוך שימוש בכל אמצעי תקשורת שבו 

יכולים כל הדירקטורים אשר אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם בהחלטה כאמור, 

אותו התוקף לכל מטרות שהן,  יהיה להם -זמנית  -לשמוע את הדירקטורים האחרים בו

 כאילו נתקבלו בישיבת דירקטוריון שכונסה כהלכה.



 21 

  עדות הדירקטוריוןו .22

דירקטוריון רשאי, בהחלטה שנתקבלה ברוב של הדירקטורים המהווים אותה שעה את ה 22.1

הדירקטוריון, להקים ועדות ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון. כפוף 

ברות והוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או להוראות חוק הח

חלק מהן לוועדות כאמור, ולעניין מסוים הוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות 

זו. בכל ועדה יכהנו שני דירקטורים לפחות. בכל ועדה הרשאית להפעיל סמכות 

 ד.מסמכויות הדירקטוריון יכהן לפחות דירקטור חיצוני אח

לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא  22.1ל ועדה שתוקם כאמור בתקנה כ 22.2

ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו -אחר כל ההוראות שתיקבענה על

תתנהלנה לפי ההוראות הכלולות בתקנון זה לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, 

 ידי הדירקטוריון.-כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו עלכל כמה שהן מתאימות וכל 

החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון, על פי סמכות  א()     22.3

שהואצלה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה 

 שנעשתה בדירקטוריון.

ועדת דירקטוריון לא תהיה  על אף האמור בתקנה זו, בנושאים המנויים להלן, ב()

 רשאית לקבל החלטות, אלא לשם המלצות בלבד: 

 קביעת מדיניות כללית לחברה; (1)

חלוקה, אלא אם מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת  (2)

 שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;

קביעת עמדת הדירקטוריון בקשר לפעולה הטעונה אישור האסיפה  (3)

 לחוק החברות; 329ו בעניין מתן חוות דעת כאמור בסעיף הכללית, א

 מינוי דירקטורים, במקרה שהדירקטוריון רשאי למנותם; (4)

הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים  (5)

למימוש למניות, או של סדרת איגרות חוב, אלא אם מדובר בהקצאת 

 ערך של החברה; מניות עקב מימוש או המרה של ניירות

 אישור דו"חות כספיים; (6)

אישור דירקטוריון לעיסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון  (7)

 לחוק החברות.  275עד  268-ו 255לפי הוראות סעיפים 

עדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם ו 22.4

רקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, דיה לקביעת הדירקטוריון.

פיה כלפי -ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על

 אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.
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הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע  22.5

עדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על בתוקפה של החלטה של ו

 ביטולה.

אולם כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על ידי ועדה של  

הדירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר 

ו שהם או אחד מהם מכן שהיה פגם במינויו של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור א

 היו פסולים ממש כאילו כל אדם כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

  רוטוקוליםפ .23

חברה תנהל מרשם פרוטוקולים של אסיפות כלליות, אסיפות סוג, ישיבות דירקטוריון ה 23.1

( שנים 7וישיבות של ועדות הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה, לתקופה של שבע )

 ועד האסיפה או הישיבה, לפי העניין.ממ

 ל פרוטוקול יכלול את הפרטים הבאים:כ 23.2

 המועד והמקום בו נתקיימה הישיבה או האסיפה; א()

שמות הנוכחים, ואם הם מיופי כוח או חליפים, שמות מייפי הכוח או הממנים  ב()

 ובאסיפת בעלי מניות, כמות המניות מכוחם מתקיימת הצבעה וסוגם;

 מצית הדיונים, מהלך הדיונים וההחלטות שנתקבלו;ת ג()

 ידי הדירקטוריון לוועדות של הדירקטוריון או למנהל הכללי;-הוראות שניתנו על ד()

 מסמכים, דו"חות, אישורים, חוות דעת וכיוצא באלה שהוצגו, נדונו ו/או צורפו. ה()

ה ישמש ידי יושב ראש האסיפ-ל פרוטוקול כזה של אסיפה כללית, שנחתם עלכ

ראיה לכאורה לאמור בו, ופרוטוקול ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון 

ידי יושב ראש הישיבה, או יושב ראש הדירקטוריון, ישמש -שאושר ונחתם על

 ראיה לכאורה לאמור בו. 

 הוראות דלעיל תחולנה גם על החלטות בכתב. ה

  מנהל הכלליה .24

פה קבועה ובין אם לתקופה מוגבלת, ויפוטר בידי מנהל הכללי ימונה בין אם לתקוה 24.1

  הדירקטוריון ברוב חברי הדירקטוריון.

מנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע ה 24.2

 הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.  

בחוק החברות או   למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו א()       24.3

 בתקנון זה לאורגן אחר של החברה והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו,  ב() 

 מסמכויותיו; האישור יכול שיהיה כללי ומראש.
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על כל עניין חריג שהוא  המנהל הכללי יודיע ליושב ראש הדירקטוריון ללא דיחוי א()      24.4

מהותי לחברה, וכן יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף 

שיקבע הדירקטוריון. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו 

 למלא תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.

לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש ראש הדירקטוריון רשאי, מיוזמתו או -יושב ב()

 מהמנהל הכללי דין וחשבון בנוגע לעסקי החברה.

ראש -הצריכו הודעה או דין וחשבון כאמור פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ג()

הדירקטוריון ללא דיחוי ישיבה של הדירקטוריון לצורך דיון בהודעה או החלטה 

 על נקיטת הפעולה הנדרשת. 

 ותנהלות מקומיה .25

דירקטוריון יוכל לסדר מזמן לזמן סידורים להנהלת עסקי החברה בכל מקום מסויים, ה 25.1

להלן לא  25.2לארץ, כאשר ייטב בעיניו, וההוראות הבאות בתקנה -בין בארץ ובין בחוץ

 פי תקנה זו.-תפגענה בסמכויות הכלליות המסורות לדירקטוריון על

 

ם בפעם לכונן כל הנהלה מקומית או סוכנות מקומית, דירקטוריון יוכל בכל עת ומדי פעה 25.2

לארץ ויוכל למנות כל -לנהל את עסקיה של החברה באיזה מקום מסוים, בארץ או בחוץ

אדם להיות חבר הנהלה מקומית כזאת, או כל מנהל או סוכן ויוכל לקבוע את שכרן. 

כות ושיקול דעת הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן למסור לכל אדם שנתמנה לכך כל כוח, סמ

המסורים אותה שעה לדירקטוריון ויכול הוא ליפות כוחו של כל אדם המשמש אותה שעה 

כחבר הנהלה מקומית להמשיך בתפקידו למרות שאיזו משרה התפנתה שם, וכל מינוי 

כוח כזה יוכל להיעשות באותם התנאים שהדירקטוריון ימצא לנכון -כזה או ייפוי

כוח כזה או -לפטר כל אדם שנתמנה כך ולבטל כל ייפוי והדירקטוריון יוכל בכל עת

 לשנותו.

  רשם בעלי המניותמ .26

ותרשום בו את ( המרשם העיקרי""החברה תנהל מרשם בעלי מניות )להלן:  א()      26.1

 הפרטים 

 הבאים:

 -לגבי מניות על שם  (1)

שמו, מספר הזהות ומענו של כל בעל מניות, הכל כפי שנמסר  )א(

 ; וכן לחברה

כמות המניות וסוג המניות שבבעלותו של כל בעל מניות, בציון  )ב(

ערכן הנקוב, אם קיים, ואם טרם שולם על חשבון התמורה 

 הסכום שטרם שולם; וכן -שנקבעה למניה סכום כלשהו 
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תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעלי המניות,  )ג(

 לפי העניין; וכן 

מספרים סידוריים, תציין החברה ליד שמו של סומנו המניות ב )ד(

 כל בעל מניות את מספרי המניות הרשומות על שמו;

כל אותם פרטים אחרים אשר לפי חוק החברות או תקנון זה  )ה(

 נדרשים או מורשים להירשם במרשם העיקרי.

 -מניות למוכ"ז  (2)

ציון עובדת הקצאתן של מניות למוכ"ז, מועד הקצאתן וכמות  )א(

 ניות שהוקצו; וכן המ

 המספור של המניות למוכ"ז ושל שטרי המניה; )ב(

בוטל שטר המניה לבקשת בעל המניות, ירשם שמו של בעל 

המניות במרשם העיקרי, תוך ציון מספר המניות הרשומות על 

 שמו.

 מספרן והתאריך שבו הפכו לרדומות. -מניות רדומות  (3)

לחוק החברות, לנהל  -139ו 138סעיפים חברה רשאית, כפוף ובהתאם להוראות  ב()

 מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל. 

 נושאי משרה  .27

מנהל הכללי יהיה רשאי מזמן לזמן למנות לחברה נושאי הבכפוף להוראות חוק החברות,  27.1

משרה )למעט דירקטורים ומנהל כללי( לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי 

א לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיה המנהל הכללי רשאי להפסיק את שהמנהל הכללי ימצ

 שירותיהם של אחד או יותר מהנזכרים מזמן לזמן ובכל זמן, לפי שיקול דעתו המוחלט.

וכל לקבוע, כפוף להוראות חוק החברות, את הסמכויות והתפקידים של י מנהל הכלליה 27.2

י כהונתם ולדרוש בטחונות באותם ידו כאמור, וכן את תנא-נושאי המשרה שמונו על

 המקרים ובאותם הסכומים כפי שימצא לנכון.

 

 

 

 לוקה ח .28

פוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות כ 28.1

הטבה יחולקו וישולמו לבעלי המניות באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של 

 ידיהם, וזאת מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה עליהן.-על המניות המוחזקות

חלטה על חלוקת דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה. כל הרווחים הראויים לחלוקה ה 28.2

יווצרו, בכפוף לכללים חשבונאים מקובלים ולהוראות חוק החברות, יחולקו על ידה יש
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מכלל בעלי המניות על ידי לבעלי מניותיה, בין כדיבידנד ובין בדרך של רכישת מניות 

 החברה או תאגיד בשליטתה, וזאת בסמוך לקבלתם בפועל לידי החברה ובכפוף לכל דין. 

דירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין ה 28.3

ל מניות שלגביהן יש לחברה עכבון ו/או שיעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כ

הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות בגינם יש לחברה 

 עכבון ו/או שיעבוד. 

עברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת ה 28.4

שהוכרז עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה, ובלבד שבמקרה שהעברת 

קטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום המניות טעונה אישור הדיר

 ההעברה.

( שנים מיום ההחלטה על חלוקתו, 7יבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של שבע )ד 28.5

 יראו את הזכאי לו כמוותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה.

ודת אם לא נתנו הוראות אחרות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פק 

תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של החברה או האדם הזכאי לו או במקרה 

של בעלים משותפים רשומים, לאותו חבר ששמו רשום ראשון בפנקס ביחס לבעלות 

המשותפת. כל המחאה כזו תערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. הקבלה של האדם 

החברים כבעליה של מניה, או במקרה אשר בתאריך הכרזת הדיבידנד רשום שמו בפנקס 

של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש שחרור בנוגע לכל -של בעלים משותפים

 התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד, הענקה או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם  28.6

חיד או בשותפות עם בעל בקשר למניות שברשותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן הי

מניות אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לבדו או בשותפות עם אחר 

 לחברה, על חשבון דרישות תשלום וכדומה.

הדירקטוריון רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל  28.2בכפוף לתקנה  28.7

חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות סכום שהוא מרווחי החברה, או משערוך נכסיה, או 

 המסונפות אליה ולקבוע ייעודן של קרנות אלה.

  מבקר הפנימיה .29

 דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת. 29.1

 הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון. 29.2

הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית  המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון 29.3

 והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו.

 המבקר הפנימי יפעל בהתאם להוראות חוק החברות. 29.4

  ואה החשבון המבקרר .30
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רואה החשבון המבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה  30.1

ל, האסיפה הכללית רשאית, בהחלטה שתתקבל השנתית שלאחריה. על אף האמור לעי

ברוב קולות בעלי המניות למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה 

 יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה. 

 האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר. 30.2

האסיפה הכללית ה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי שכרו של רוא 30.3

 . לחוק החברות 165ובהתאם לסעיף 

שכרו של רואה החשבון עבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת ייקבע בידי  30.4

 הדירקטוריון.

   בוטל. .31

 יזוגמ .32

( לחוק 1)א320ף להוראות סעיף ובכפו קולות בעלי המניותרגיל מ אישור מיזוג טעון רוב

 ., למעט אם נקבע במפורש אחרת בחוק החברותהחברות

  ודעותה .33

, הודעה בדבר אסיפה כללית יש למסור אך ורק לעיללתקנון 15.6פוף להוראות תקנה כ 33.1

למחזיקי מניות הרשומים במרשם העיקרי והזכאים להשתתף באסיפות כלליות, אשר 

 כל אדם אחר לא יהיה זכאי לקבל הודעות על אסיפות כלליות.המציאו כתובת בישראל. 

אשר לחברה יסוד להניח כי כתובת שהמציא לחברה בעל מניות אינה עוד כתובתו, כ 33.2

 ייחשב אותו בעל מניות כמי שלא המציא לחברה כתובת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

ם בו נתבקש כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת שהמציא מכתב בדואר רשו א()

לאשר כי הכתובת האמורה עודנה כתובתו או להודיע לחברה על כתובת חדשה, 

( יום ממועד מסירת מכתב כאמור 30והחברה לא קיבלה תשובה תוך שלושים )

 ידי החברה.-לבית הדואר על

כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האמורה מכתב בדואר רשום, ורשות הדואר  ב()

הודיעה לחברה כי המכתב לא נמסר לו  -ו בלא לעשות כן אגב החזרת המכתב א -

בכתובת האמורה, מאחר שאין הוא ידוע בכתובת האמורה או מכל סיבה דומה 

 אחרת.

ידי מסירתה לידיו -החברה יכולה למסור כל הודעה וכל מסמך לבעל מניות על א()        33.3

ידי -ה הודעה עלפי הכתובת שמסר לחברה. נשלח-ידי משלוחה בדואר על-או על

הדואר, תיחשב ההודעה כמבוצעת כהלכה אם המכתב הכולל את ההודעה נושא 

את הכתובת שמסר לחברה ונמסר לדואר כשהוא מבויל כדין, וכל עוד לא הוכח 

-( שעות ממסירתה על72ההפך תיחשב המסירה כמבוצעת תוך שבעים ושתיים )

תוך  -היא בחו"ל  ידי החברה לדואר כשהכתובת היא בישראל, וכשהכתובת

 ידי החברה לדואר.-( ימים ממסירתה על10עשרה )
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החברה רשאית למסור הודעה לבעלי לעיל,  15.6מבלי לגרוע מהאמור בתקנה  ב()

שם ובין אם הם מחזיקים מניות -המניות, בין אם הם מחזיקים מניות על

לי ידי פרסום ההודעה פעם אחת לפחות בשני עיתונים יומיים בע-למוכ"ז, על

, ותאריך הפרסום בעיתון לעיל 15.6כאמור בתקנה  תפוצה רחבה בשפה העברית

 ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות.

)ב( לעיל כדי להטיל כל חובה על החברה ליתן הודעה -אין באמור בפסקאות )א( ו )ג(

 למי שלא המציא לחברה כתובת בישראל.

 חברה ליתן הודעה בשולחה הודעה לשותף ששמו נזכר ראשון לשותפים במניה יכולה ה 33.4

 במרשם בעלי המניות לגבי אותה מניה. 

 כל מסמך או הודעה שנמסרו על ידי החברה בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים  33.5

 כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגל או פירוק של אותו בעל מניות )בין אם החברה ידעה  

 אם לאו(, כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח ומסירה  על כך ובין 

 כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעונין באותן מניות. 

-י משלוח של הודעה לבעל מניה על אסיפה, מבלי משים, או אי קבלה של הודעה כזו עלא 33.6

 תקבלה באסיפה כזו.ידי בעל מניה לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנ

 ירוק החברהפ .34

אלא אם נקבע במפורש  -במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי  34.1

 תחולנה ההוראות הבאות: -אחרת בתקנון זה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי 

המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה )נכסי החברה  א()

 (.הנכסים העודפים""לום חובותיה יקראו להלן: לאחר תש

כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין  ב()

 בעלי המניות באופן יחסי פרי פסו לערכן הנקוב של המניות.

באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב רגיל מקולות בעלי  ג()

לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם  המניות, רשאי המפרק

בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון 

 לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

 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,  חובת הזהירות כלפיה עקב הפרת

אשר מתן פטור בגינם יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות, בעת הרלוונטיות לאישור 

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

בעל השליטה או לנושא משרה להפרת חובת הזהירות כלפיה בהחלטה או בעסקה ש

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

  יטוח אחריותב .36
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פוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק כב

ו החברות, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עלי

 עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה:

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר; א()

הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד  ב()

 סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

 . ;ו לטובת אדם אחרחבות כספית שתוטל עלי ג()

הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי  )ד( 

שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך 

 ; , ככל שהדבר מותר על פי דיןדין

שתוקן  ()א( לחוק ניירות ערך, כפי1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  )ה(

 "(.תשלום לנפגע הפרה" - :בחוק ייעול הליכי האכיפה )להלן

  יפויש .37

פוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק כב

בהתאם מהונה העצמי של החברה  25% שיעור שלעד להחברות, לשפות נושא משרה בה 

פי שהיו נכון למועד תשלום השיפוי לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה כ

בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו בפועל, 

 :  , כמפורט להלןנושא משרה בה

פי פסק דין, לרבות פסק דין -חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על )א(

שההתחייבות לשיפוי  שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, ובלבד

ילות החברה בפועל בעת פעתוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור 

מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם 

סבירים בנסיבות הענין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת 

ועל בעת מתן ההתחייבות וכן הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפ

 הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין;

עורך דין, שהוציא נושא משרה ת צאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחהו ב()

עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, 

אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית ואשר הסתיים ללא הגשת כתב 

כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת 

חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה 

 ; או בקשר לעיצום כספי פלילית

 "ליליתום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פסי"-בתקנה זו

לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,  62שמעו סגירת התיק לפי סעיף מ -

"( או עיכוב וק סדר הדין הפליליח" סעיף קטן זה:בלהלן ) 1982-התשמ"ב

 לחוק סדר הדין הפלילי. 231ועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף היהליכים בידי 
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על פי חוק כחלופה בות כספית שהוטלה ח - בות כספית כחלופה להליך פלילי""ח

, 1985-להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו

ילי, עיצום פלנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הק

 ;כספי או כופר

עורך דין, שהוציא נושא משרה או ת צאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחהו )ג(

בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי  שחויב בהן בידי

אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה 

  .;שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי  (ד)

התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות 

  .;דין  ככל שהדבר מותר על פי כל, דין

 תשלום לנפגע הפרה. (ה)

 חברה רשאית לשפות נושא משרה בה כאמור בדיעבד.הכמו כן, 

 חיוב החברה  .38

 חתימתו של כל אדם שימונה מדי פעם בפעם על ידי הדירקטוריון באופן כללי או )א( 

 בין עצמו ובין יחד עם אנשים נוספים, יחד עם חותם או חותמת למקרה מיוחד  

 החברה תחייב את החברה.  

 רשאי הדירקטוריון לקבוע זכויות חתימה נפרדות לגבי עסקים שונים של החברה )ב( 

 ולגבי גובה הסכומים לגביהם מוסמכים האנשים לחתום.  

 

 ינוי תקנוןש .39

מניות באסיפה כללית, ברוב רגיל מקולות בעלי  יתן לשנות תקנון זה בהחלטה של בעלינ

המניות המשתתפים, ובכלל זה ועל אף כל האמור בתקנון זה, קבלת החלטה המהווה 

שינוי של הוראה מהוראות תקנון זה, במישרין או בעקיפין, תחייב החלטת בעלי מניות 

  באסיפה כללית, ברוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים.      



 

 

 )"החברה"( "מבע אשדר חברה לבניה

 )להלן: "התקנות"( 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 תתכנס ביום א', ההאסיפאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה )להלן: "

 , תל אביב.57ברחוב יגאל אלון ( 2)קומה , במשרדי החברה 12:00, בשעה 2016באוגוסט,  21

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

הארכת כהונתו של מר פרץ גוזה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת לאשר את 

 .2016בספטמבר,  2שנים שתחילתה ביום  3ונה שנייה( של )כה

( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים, בנוגע למר 10ב)36-ו 26אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 

להצהרת המועמד להארכת כהונה כדירקטור  'ב נספח, שכהונתו מובאת לחידוש, ראו פרץ גוזה

 חיצוני.

 ת והמוצע ותלא של ההחלטהמנוסח המועד והשעה שניתן לעיין ב .4

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

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

סיפה , וזאת עד למועד כינוס הא03-6231400 מס' בטלפון מזכירות החברהעם תיאום מראש וב

                                                                                                הכללית או האסיפה הנדחית )ככל שתהיה(.

 ה באסיפההרוב הדרוש לקבלת ההחלט .5

 3הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף )ב( לחוק החברות, 239בהתאם להוראת סעיף 

( במניין קולות הרוב 1רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: )הינו  לעיל

באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין 

אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים 

ן כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים. על מי בהצבעה; במניי

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

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

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה.  י אחוזים( לא עלה על שיעור של שנ1)

זיקה ו/או מאפיין  של ההיעדר או הקיוממוקצה מקום לסימון , לכתב הצבעה זה בחלק השני

)להלן: "חוק  1999 -החברות, התשנ"ט לחוק 239סעיף  פי על כנדרשאחר של בעל המניות, 

קיומה או   סימן שלא . יובהר, כי מימאפיין כאמורהזיקה הרלוונטית או  ולתיאור החברות"(

הזיקה ו/או  מהות את תיאר לאסימן "כן" אך  אוהיעדרה של זיקה ו/או מאפיין כאמור, 

 .הקולות במניין הצבעתו תבוא לא ,המאפיין

 תוקף כתב ההצבעה .6

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

 :כדלקמןבאמצעות דואר רשום( 



 

 

מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות נכללות  ,היינוד) מניות לא רשום בעל

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

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

 שעות לפני מועד האסיפה( 6) מועד נעילת המערכת האלקטרוניתעד  –ית ההצבעה האלקטרונ

 .להלן 7כמפורט בסעיף 

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

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

 א בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.כתב הצבעה שלא הומצ

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

  למשרדי החברה.

 מועד נעילת המערכת .7

הצבעה באמצעות בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

( שעות לפני מועד כינוס 6ל מתום המועד הקובע ועד שש )כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר הח

 06:00שעה "(, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי מועד נעילת המערכתהאסיפה )"

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או  .2016 באוגוסט, 21', אביום 

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

 לאחר מועד זה.

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

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

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

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

 .החברה משרדי

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

כאמור  ההודעה. 2016 באוגוסט, 11יום יאוחר מלא דהיינו עד  ,לפני מועד האסיפהימים  10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.תישלח על 

 הדירקטוריון להודעות העמדההמועד האחרון להמצאת תגובת  .10

 .2016 באוגוסט, 17יום יאוחר מלא , דהיינו עד ימים לפני מועד האסיפה 5עד 

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

 .www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: 

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

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

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

 עה האלקטרונית.רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצב

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

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

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



 

 

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

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

יותר מסך כל  או (5%) חמישה אחוזים ווהמהבעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור ה .14

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

לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי  268כהגדרתו בסעיף  ,מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה

 . 2005-דה(, התשס"ו)הצבעה בכתב והודעות עמהחברות  לתקנות 10ההצבעה כמפורט בתקנה 

נכון ליום פרסום  מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, (5%) חמישה אחוזים כמות המניות המהווה

 .כל אחת של החברה ע.נ.ש"ח  0.01רגילות בנות  מניות 9,984,263הינה:  כתב הצבעה זה,

ת מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקו (5%) חמישה אחוזיםכמות המניות המהווה 

רגילות בנות  מניות 2,317,734 :הינהנכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, שליטה בחברה, הבידי בעל 

  .ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה 0.01

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

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

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

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

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

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

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

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

משבעה ימים לאחר המועד האחרון אוחר, וזאת לא ין, זימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוק

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

  

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה



 

 

 בע"מ )"החברה"( אשדר חברה לבניה

  2005-ולפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס" כתב הצבעה

 2016באוגוסט  16ודוח מתקן מיום  2016ביולי,  13בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 

 

 חלק שני

 

 .אשדר חברה לבניה בע"מ: שם החברה

  , תל אביב.57יגאל אלון  רחוב: מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(

 510609761 :חברההמספר 

 .12:00, בשעה 2016, באוגוסט 21: אסיפההמועד 

 .מיוחדת: סוג האסיפה

 .2016, ביולי 24: המועד הקובע

 

 :פרטי בעלי המניות

 
 . מספר זהות: ___________________2______________________     : ותשם בעל המני. 1

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

 מספר דרכון: ___________________
 

 מספר תאגיד: __________________
 

 המדינה שבה הוצא: ______________
 

 מדינת ההתאגדות: __________________
 

 בתוקף עד: ____________________
 

/ אף אחד 3/ משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן(2/ נושא משרה בכירה1המניות הוא בעל עניין האם בעל. 5

 נטית(מאלה* )יש לסמן את החלופה הרלב

 

 נושא משרה בכירה בעל עניין
משקיע מוסדי )לרבות 

 מנהל קרן(
 אף אחד מהם

    

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

 למייפה הכוח.

 

 

 

 

                                                      

 ."(חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  1
 .רך)ד( לחוק ניירות ע37כהגדרתו בסעיף  2
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(,  1כהגדרתו בתקנה  3

 .1994-נהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד, וכן מ2009-תשס"ט



 

 

 :אופן ההצבעה

מס' 

 הנושא

בעל בחברה או  ההאם אתה בעל שליט (1אופן ההצבעה ) הנושא שעל סדר היום

 (2? )אישור המינויעניין אישי ב

 לא (3כן) נמנע נגד בעד

 3סעיף 

לחלק א' 

 לעיל

מר פרץ גוזה של  לאשר את מינויו

בחברה לתקופת  כדירקטור חיצוני

בת שלוש שנים החל נוספת כהונה 

 .2016בספטמבר  2מיום 
 

     

 

 הצבעה באותו נושא.מאי סימון יחשב כהימנעות  (1)

 הצבעתו לא תבוא במנין. ,יות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרטבעל מנ (2)

 .בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלהפרט נא  (3)

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

 הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

 .תעודת התאגדות דרכון/ תעודות זהות/

 

 :בעל עניין אישי באישור ההחלטה המוצעתפרטים בקשר עם היותי 

 :המוצעת ההחלטאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________._ 

 

 

 

 

 חתימה: ________________   תאריך: __________________

 



 ת דירקטור הצהר
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"טה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
אשדר בחברת כדירקטור כהונה חידוש , מועמד ל65328643, נושא ת.ז. גיל גירוןמר אני הח"מ, 

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

 לחוק החברות. ב224עיף הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי ס .1

 

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

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-ומיידיים(, התש"ל תקופתיים

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

 

ברות, לעניין הגבלת לחוק הח 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט רגל כל עוד ו הגבלת מינוי על קטין, פסול דיןו מינוי עקב הרשעה בעבירה

 לא הופטר.

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

ניירות  נו לחוק52אמצעי 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 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

 

 

 

 
 

 גיל גירון  28.6.2016

 חתימה  תאריך    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ת דירקטור הצהר
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"טה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת כדירקטור כהונה חידוש מועמד ל ,31285109, נושא ת.ז. אברהם נוסבאוםמר אני הח"מ, 

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

 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
כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור 

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26פרטים הנדרשים לפי תקנה הנני מאשר בזאת שכל ה .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

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

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט רגל כל עוד ו הגבלת מינוי על קטין, פסול דיןו מינוי עקב הרשעה בעבירה

 לא הופטר.

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

נו לחוק ניירות 52אמצעי 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 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 
הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  .6

 -לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, תשס"ו
2005 . 

 

 
 

 אברהם נוסבאום  28.6.2016

 חתימה    תאריך

 

 
 
 
 
 



 ת דירקטור הצהר
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"טה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת אשדר כדירקטור כהונה חידוש מועמד ל ,53340816. , נושא ת.זירון משוררמר אני הח"מ, 

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

 לחוק החברות. ב224ש על פי סעיף הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדר .1

 

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

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

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

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט רגל כל עוד ו הגבלת מינוי על קטין, פסול דיןו מינוי עקב הרשעה בעבירה

 לא הופטר.

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

נו לחוק ניירות 52אמצעי 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 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בורית.בחברה צי

 

 
 

 ירון משורר  29.6.2016

 חתימה    תאריך

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ת דירקטור הצהר
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"טה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת כדירקטור כהונה חידוש מועמד ל ,60830437, נושא ת.ז. אלכס ליפשיץמר אני הח"מ, 

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

 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
כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור 

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26את שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה הנני מאשר בז .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
 מורים.חל שינוי בפרטים האלא וכן, כי  נכונים ומלאים

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט רגל כל עוד ו הגבלת מינוי על קטין, פסול דיןו מינוי עקב הרשעה בעבירה

 לא הופטר.

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

נו לחוק ניירות 52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך"(, )להלן:  1968 -חהתשכ"
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 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 כדירקטור1994-התשנ"דהשקעות משותפות בנאמנות, 

 בחברה ציבורית.

 

 
 

 אלכס ליפשיץ  29.6.2016

 חתימה    תאריך

 
 

 



 ת דירקטור הצהר
 "(( חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"טה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת  יתכדירקטורכהונה חידוש ל תמועמד ,4459517ת.ז.  ת, נושאגב' דליה שאשואני הח"מ, 

 הצהרה זאת כדלקמן: נת"( נותהחברה)להלן: " אשדר חברה לבניה בע"מ
 
 לחוק החברות. ב224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  תהנני בעל .2
 יתלכהן כדירקטור השאני כשיר הנני סבורבחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי ה יתכדירקטור

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

, הינם בחברהר והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטו
 .חל שינוי בפרטים האמוריםלא וכן, כי  נכונים ומלאים

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא ו הגבלת מינוי על קטין, פסול דיןו מינוי עקב הרשעה בעבירה

 הופטר.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52יפה המנהלית שמונתה לפי סעיף לא הטילה עלי ועדת האכ .5

נו לחוק ניירות 52אמצעי 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 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 יתי לכהן כדירקטור, לפי העניין, האוסר עלי1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

 
 

 דליה שאשו  30.6.2016

 חתימה    תאריך

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 ת מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלויהצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות,)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224לפי סעיף  

 
 בלתי תלוי דירקטור תכהונחידוש מועמד ל ,55009526 נושא ת.ז. מר דורון שטיגראני הח"מ, 

 הצהרה זאת כדלקמן: ן"( נותהחברה)להלן: " בחברת אשדר חברה לבניה בע"מ
 

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

 

הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  הנני בעל .2
שאני כשיר לכהן כדירקטור  קטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבורכדיר

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת בדוח ההמפורטים  ,1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

, הינם בחברהיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניס
 חל שינוי בפרטים האמורים.לא וכן, כי  נכונים ומלאים

 

 להצהרה זו, מסמכים ותעודות לגבי השכלתי וניסיוני. 'אנספח כ יםמצורפ .4

 

, 1999 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .5
מי שהוכרז פושט ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין נוי עקב הרשעה בעבירהלעניין הגבלת מי

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

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .6

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף ךחוק ניירות ער)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 –השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 
וסר עליי לכהן כדירקטור , לפי העניין, הא1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 

לו  ףלמי שאני כפו לשותפי, למעבידי, אין לי, לקרובי,אינני קרוב של בעל השליטה וכן  .7
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:

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

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

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

 
לו  ףכפו למי שאני לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, 7מבלי לגרוע מהאמור בס'  .8

קשרים עסקיים או מקצועיים למי במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, 
לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט  7שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 

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

 



ניגוד עניינים עם  כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ,אני מצהיר .9
 .בלתי תלוי , ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורהבלתי תלוי תפקידי כדירקטור

 
 דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה. איני חבר רשות ניירות ערך, עובד שלה, חבר .10

 

בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה  למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים .11
 כדירקטור. ןאני מכה

 
הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  .12

 -לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, תשס"ו
2005 . 

 
שנים רצופות. ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה  כדירקטור בחברה מעל תשע ןמכהאינני  .13

 שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

 
 

 

 דורון שטיגר  30.6.2016

 חתימה           תאריך          

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ת מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלויהצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט החברות,לחוק )ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224לפי סעיף  

 
 בלתי תלוי דירקטור תכהונחידוש מועמד ל ,7585391 נושא ת.ז. גדעון באוםמר אני הח"מ, 

 הצהרה זאת כדלקמן:ן "( נותהחברה)להלן: " בחברת אשדר חברה לבניה בע"מ
 

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

 

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

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2015תקופתי לשנת בדוח ההמפורטים  ,1970-(, תש"לתקופתיים ומיידיים

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

 

 להצהרה זו, מסמכים ותעודות לגבי השכלתי וניסיוני. 'אנספח מצורפים כ .4

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים לא  .5
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, 52האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  לא הטילה עליי ועדת .6

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 –ות, התשנ"ה השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקע
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 

לו  ףלמי שאני כפו לשותפי, למעבידי, אין לי, לקרובי,אינני קרוב של בעל השליטה וכן  .7
ו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה ב

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

 לעניין זה:

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

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

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

 
לו  ףלמי שאני כפו לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, 7מבלי לגרוע מהאמור בס'  .8

קשרים עסקיים או מקצועיים למי במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, 
לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט  7שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 

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



 

ניגוד עניינים עם  כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ,אני מצהיר .9
 .בלתי תלוי , ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורהבלתי תלוי תפקידי כדירקטור

 
 דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה. ירות ערך, עובד שלה, חבראיני חבר רשות ני .10

 

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת  .11
 כדירקטור. ןשבה אני מכה

 
הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  .12

 -אית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונ
2005 . 

 
כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות. ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה  מכהןאינני  .13

 שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

 
 

 

 גדעון באום  30.6.2016

 חתימה           תאריך          

 

 

 

    

 

 



 

 

 כדירקטור חיצוניכהונה חידוש ת מועמד להצהר
 

לתקנות  1ולפי סעיף  "(חוק החברות)להלן:" 1999-תשנ"טה לחוק החברות, 241 ף)לפי סעי
 (2010-תש"עהחברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, 

 
אשדר  של דירקטור חיצוניכ הכהונחידוש , מועמד ל51313450, נושא ת.ז. פרץ גוזהאני הח"מ, 

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

 לחוק החברות. 241הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

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

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
את גם , והכוללים להצהרה זו נספח א'בהנכללים  ,1970-תש"להתקופתיים ומיידיים(, 

הינם נכונים בחברה  חיצוני השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור, יכישורי
 .ומלאים

 
 מסמכים ותעודות לגבי השכלתי וניסיוני.להצהרה זו,  נספח ב'כמצורפות  .4

 
לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .5

ב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד מינוי עק
 לא הופטר.

 
לב)א( לחוק ניירות ערך 52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .6

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

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 -השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 ניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור, לפי הע1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 

לו  ףלמי שאני כפו לשותפי, למעבידי, אין לי, לקרובי,של בעל השליטה וכן  אינני קרוב .7
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 יום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל ק –" 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-מהווים זיקה(, תשס"ז  לתקנות החברות )עניינים שאינם 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, 7מבלי לגרוע מהאמור בס'  .8
קשרים עסקיים או מקצועיים למי במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, 

לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט  7שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 
)ב( לחוק 244קשרים זניחים(, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 

 החברות.

 



 

 

ניגוד עניינים עם  רים אינם יוצרים או עלולים ליצורתפקידי ועיסוקי האחכי  ,אני מצהיר .9
 .חיצוני , ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורחיצוני תפקידי כדירקטור

 

 דירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה. שלה, חבר איני חבר רשות ניירות ערך, עובד .10
 

מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו  .11
 כדירקטור. ןשבה אני מכה

 
תנאים ומבחנים לדירקטור בעל כהגדרתה בתקנות החברות ) כשירות מקצועיתהנני בעל  .12

 .2005-מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו
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 נספח א'
 
 

 גוזה פרץ  שם הדירקטור:
 51313450  תעודת זהות:
 25.5.1952  תאריך לידה:

 4423140 , כפר סבא93הכרמל   דין: -מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית  נתינות:

הוועדה לבחינת הדוחות  ועדת ביקורת, חברות בועדות הדירקטוריון: 
 הכספיים, ועדת תגמול וועדת עסקאות

 כן  דח"צ:
עובד התאגיד חברה בת או חברה 

 קשורה או של בעל עניין בו:
 לא

 2.9.2013  תאריך מינוי כדירקטור:
שנים  5השכלה ועיסוק עיקרי במשך 

  אחרונות:
תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים 

מערך ראש מאוניברסיטת בר אילן; 
 ביטוחי בריאות, קופ"ח כללית.

תאגידים אחרים בהם משמש 
  כדירקטור:

 אין

 לא  בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:

  


