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החברות,  וחוק, 1970-"להתש(, ומיידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות לתקנותבהתאם  מיידי דוח :הנדון

 מיוחדתבדבר כינוס אסיפה  1999-תשנ"טה

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

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

 החברה של והתגמול ביקורתהחלטת ועדת ה ,"(החברות חוקהלן: ")ל 1999-"טהתשנ, החברות חוק "(,שליטה

על כינוס החברה להודיע  מתכבדת ,2017, ביולי 24החברה מיום  דירקטוריון והחלטת 2017, ביולי 20מיום 

, בשעה 2017, ספטמברב 3, 'א ביום אשר תתכנס "(האסיפההחברה )להלן: " שלשל בעלי מניות  מיוחדתאסיפה 

 "(.החברה משרדיתל אביב )להלן: " ,57 אלון יגאל ברחוב ,(2)קומה  י החברה, במשרד12:00

  הכללית האסיפה של יומה סדר על .1

 .2016 לשנת החברה של הדירקטוריון"ח ובדו הכספיים בדוחות דיון .1.1

 נוספת כהונה לתקופת, נוסבאום םהראבאת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .1.2

 .החברה של המניות בעלי של הבאה תיתהשנ לאסיפה עד

כהונה נוספת עד  לתקופת, גירון גילחיצוני( מר  שאינואת חידוש מינויו של הדירקטור ) לאשר .1.3

 לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

 עד נוספת כהונה לתקופת, משורר ירון מראת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני(  לאשר .1.4

 .החברה של המניות בעלי של הבאה נתיתהש לאסיפה

 עד נוספת כהונה לתקופת, ליפשיץ אלכסאת חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר  לאשר .1.5

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה

כהונה  לתקופת, שאשו דליה' גב( חיצוניתאת חידוש מינויה של הדירקטורית )שאינה  לאשר .1.6

 יפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.נוספת עד לאס

 עד נוספת כהונה לתקופת, שטיגר דורון מר תלוי הבלתישל הדירקטור  ואת חידוש מינוי לאשר .1.7

 .החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית לאסיפה

 עד נוספת כהונה לתקופת, באום גדעון מר תלוי הבלתישל הדירקטור  ואת חידוש מינוי לאשר .1.8

 .החברה של המניות בעלי של הבאה שנתיתה לאסיפה
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 לחברי בנוגע, ומיידיים תקופתיים דוחות לתקנות( 10ב)36-ו 26 תקנות לפי הנדרשים לפרטים

' דבפרק  26 לעיל, ראו תקנה 1.2-1.8בסעיפים  כאמור לחידוש מובאת שכהונתם, הדירקטוריון

 2017 ,במרץ 22, שפורסם ביום 2016)פרטים נוספים על התאגיד( לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 

 בפרטי שינויים חלו לא כי, יצוין"(. התקופתי הדוח( )להלן: "2017-01-023770)מס' אסמכתא 

אלא אם צוין אחרת בהצהרה של הדירקטור  התקופתי הדוח ממועד, לעיל כאמור, הדירקטורים

 .'א נספחזה כ , המצורפת לדוחהחברות לחוקב' 224 לסעיף בהתאםשכהונתו מובאת לחידוש, 

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

 .הבאה השנתית לאסיפה עד הינה כהונתם וכי שינוי ללא יוותרו( לעיל 1.8

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

גבאי את קסירר ושות', כרואה החשבון המבקר  פורר קוסטויו של משרד את חידוש מינ לאשר מוצע

 החברה של המניות בעלי של הבאה השנתית האסיפה שעד ולתקופה 2017של החברה לשנת 

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

 מהווה זה )מידע תיהתקופ דוחלוח הדירקטוריון( )ד 'בפרק ל 13 סעיף ראו ,2016לשנת  החברה

 .ההפניה( דרך על הכללה

 .מוצקין קריתב פרויקט לבניית אשטרום קבוצת עם החברה התקשרות אישור .1.10

 קבוצת: "להלן) מ"בע וםראשט מקבוצת בנייה שירותי לקבלת בהסכם, החברה התקשרות אישור

 24 בני 902, 901 במגרשים מגורים מבני שני לבניית, בחברה השליטה בעלת"(, הקבלן" או" אשטרום

 ד"יח 226 ייבנו ובהם, טכניות ומערכות חניה מכפילי, לחניה מרתף וקומת כניסה קומת מעל קומות

 חלקות 10423 בגוש 901,902 כמגרשים הידועים מקרקעין על המגרשים של הפיתוח עבודות ואת

 ."(מוצקין קרית פרויקט: "להלן) , בשיטת "מחיר למשתכן"מוצקין בקריית 115,116

 זה אישי עניין ומהות העסקה באישור אישי עניין להם שיש השליטה בעלי שמות .2

 :בחברה השליטה בעלי שמות .2.1

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

 אשטרום בקבוצת השליטה עלתב, החברה ידיעת למיטב. בחברה השליטה כבעלת"מ, בע אביב בתל

 58.72%-"( אשר מחזיקה, בכיונדקו"מ )להלן: "בע ופיתוח להנדסה מאוחדת חברה יונדקו הינה

 מהונה המונפק והנפרע של קבוצת אשטרום ומזכויות ההצבעה בה. 

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

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

 מוחזקים בידי השקעות רנה וחיים 33.33%( 1בהון המניות המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: )

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של גיל גירון ודפנה לוי באמצעות חברות 1977גירון )

( 1982מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל ) 33.33%( 2המלאה; ) בבעלותם ושליטתם

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

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

ורר, ירון משורר וסיגל משורר באמצעות חברות בבעלותם בשליטתם המלאה של ליפא ויהודית מש

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

המלאה של יונתן רובין, יורם רובין ונעמה )רובין( לימון באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם 

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה 1981לום )מוחזקים בידי השקעות מייב 7.10%( 5; )המלאה

 של נורית מור וורדה ליפשיץ באמצעות חברות בבעלותן ושליטתן המלאה. 
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 מכוח, בחברה שליטה כבעלי להיחשב העשויים המניות בעלי, החברה ידיעת למיטב, האמור לאור

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

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

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

 .ליפשיץ וורדה מור נורית, רובין יונתן, לימון)רובין(  נעמה, רובין יורם

 :האישי העניין ותמה .2.2

 (היום סדר שעל 1.10)נושא  אשטרום קבוצת עם בניה שירותי למתן בהסכם התקשרות .2.2.1

 קרית מוצקיןאשטרום, בעלת השליטה בחברה, הינה צד להתקשרות בפרויקט  קבוצת

 ליפשיץ, רובין, משורר, גירון, זהבי, נוסבאום המשפחות. בני בניהשירותי  למתן בהסכם

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

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

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

הם נוסבאום, אלכס ליפשיץ וירון המשפחות שהינם דירקטורים בחברה: ה"ה גיל גירון, אבר

 משורר, יש עניין אישי בהתקשרות הנ"ל.

  זה ןענייאשר לבעלי השליטה יש עניין אישי ומהות  בעסקאותשמות הדירקטורים בעלי ענין אישי  .3

 (היום סדר שעל 1.10)נושא שירותי בניה מקבוצת אשטרום  למתןהתקשרות בהסכם  .3.1

בעלי עניין כ להיחשב עשויים משורר וירוןסבאום, ה"ה גיל גירון, אברהם נו הדירקטורים .3.1.1

 בעלי על נמנים שהם מאחר, היום סדרשעל  1.10 בנושא המתוארת בהתקשרותאישי 

 . ובקבלן בחברה השליטה

אום וירון גירון, אברהם נוסב גיללעיל ה"ה  3.1.1בסעיף  הנמנים, חברי הדירקטוריון בנוסף .3.1.2

 משורר עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי מכוח היותם דירקטורים בקבוצת אשטרום.

 כך ובשל אשטרום בקבוצת"ל למנכ משנה היותו מכוח אישי עניין בעל ליפשיץ אלכס מר .3.1.3

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

ין אישי מכוח היותה מועסקת ע"י קבוצת גב' דליה שאשו עשויה להיחשב כבעלת עני .3.1.4

 אשטרום.

  ןת ותנאיהיותיאור עיקר ההתקשרו .4

 :כדלקמן, בה השליטה תבעל עם החברה של עסקה אישור הכללית האסיפה של יומה סדר על  

 שעל סדר היום( 1.10)נושא  התקשרות בהסכם למתן שירותי בניה עם קבוצת אשטרום .4.1

 רקע .4.1.1

 יוליב 24וביום  2017 יוליב 20טוריון החברה אישרו ביום הביקורת של החברה ודירק ועדת

ום רטבהסכם לקבלת שירותי בנייה מקבוצת אש, בהתאמה, את התקשרות החברה 2017

"(, בעלת השליטה בחברה, לבניית שני מבני הקבלן" או "קבוצת אשטרוםבע"מ )להלן: "

מרתף לחניה, מכפילי קומות מעל קומת כניסה וקומת  24בני  902, 901מגורים במגרשים 

יח"ד ואת עבודות הפיתוח של המגרשים על  226חניה ומערכות טכניות, ובהם ייבנו 

בשיטת , בקריית מוצקין 115,116חלקות  10423בגוש  901,902מקרקעין הידועים כמגרשים 

 "(.פרויקט קרית מוצקין)להלן: " "מחיר למשתכן"
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 וביצוען הבניה עבודות היקף .4.1.2

 Turnשל בסיס ועל להלן כמפורט פאושלית בתמורה הבניה עבודות כל את יבצע הקבלן

Key Project ,להסכם שיצורפו ולמפרטים לתכניות בהתאם. 

  חומרים וספקי משנה קבלני .4.1.3

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

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

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

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

 .הקבלן על תהינה, כאמור יבוצעו

 זמנים לוח .4.1.4

 ויסיים, תעבודו התחלת צו קבלת ממועד יום 14 בתוך הבניה עבודות את יתחיל הקבלן

 מועד" :)להלן העבודות התחלת ממועד חודשים 33 בתוך( לאכלוס 4 טופס)קבלת  אותן

 "(. הבניה עבודות סיום

 התשלום ואופן הבניה עבודות ביצוע בגין התמורה .4.1.5

 ביצוע עבודות הבניה כולל עבודות הפיתוח, תשלם החברה לקבלן סך של בגין .א

 "(. התמורה סכום" :בתוספת מע"מ כדין )להלן ש"ח 154,800,000

 בסיס כאשר, הקיץ שעות בעיקור הבניה תשומות למדד צמוד יהיה התמורה סכום .ב

 סכום נקודות(. 109.4) 2017ביוני  15 ביום שפורסם 2017 מאי חודש מדד הוא החישוב

 לחשבונות בהתאם, הבניה עבודות ביצוע התקדמות לקצב בהתאם ישולם התמורה

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

 .30+ שוטף בתנאי ישולמו המאושרים

הקבלן לא יהא זכאי לתביעות בגין הוצאות בלתי צפויות וזאת בגין הוצאות שכאלה  .ג

)לא כולל שדרוגי סטנדרט ביוזמת החברה ו/או שינויי חקיקה ו/או שינויים בגודל 

מסה"כ התמורה הנקובה המגיעה  0.4%המבנה וחלקיו( ששיעורן אינו עולה על 

 לקבלן.

 במועד בניה עבודות בסיום פיגור על פיצוי .4.1.6

 ישלם, בניה עבודות לסיום המוארך למועד עד הבניה עבודות את יסיים לא שהקבלן ככל

 מוסכם פיצוי, בפועל הבניה עבודות סיום למועד ועד איחור יום כל בגין, לחברה הקבלן

 כל בגין, הצמדה הפרשי בתוספת, התמורה סכום של יהכלל מההיקף 0.033% של בגובה

 .פיגור יום( 1) אחד

 בטחונות .4.1.7

 החברה לטובת הקבלן ימציא, הבניה עבודות לביצוע הקבלן התחייבויות להבטחת .א

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

בות להבטחת התחייבויות הקבלן לביצוע עבודות הבדק, ימציא הקבלן לחברה ער .ב

מסכום התמורה )כולל מע"מ(. לאחר ביצוע עבודות שנת  3%בשיעור של  בנקאית

 .לשנה אחת נוספת 2% -הבדק תופחת ערבות הבדק ל
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  שינויים .4.1.8

 )להלן מיוזמתה הבניה עבודות מהות או היקף את לשנות תבקש שהחברה ככל

 ניתוחעפ"י ) המפקח"י ע שתאושר כפי נוספת לתמורה זכאי יהא הקבלן "(,השינויים":

 .5% של ובהנחה"דקל"  מחירון"י עפ יהיה כשהבסיס(, הקבלן שיבצע מחירים

, המזמין בקשת"י עפ, הדירות של הסטנדרט במפרט שינויים בעבור לקבלן תמורה תוספת

 .7.5% של ובהנחה ושיפוצים קטנות לעבודות"דקל"  מחירון לפי יתומחרו

 שצוינה כפי מהתמורה( אחוזים)שלושה  3% עד של סך לקבלן לשלם רשאית תהיה החברה

 ומוסכם לקבלן ידוע. לפרויקט תוספותאו /ו שינוייםאו /ו נוספות עבודות בגין וזאת, לעיל

)שלושה  3% של לסך מעבר תוספותאו /ו שינוייםאו /ו נוספות עבודות ישולמו שלא

 חשבוןה מקרה בכל. החברה של הביקורת וועדת של אישור קבלת ללא מהתמורה( אחוזים

 חשבון על תשלומים וביצוע ואישור החברה של הביקורת וועדת לאישור כפוף הסופי

 .כאמור לאישור כפופים הפרויקט בניית במהלך

 בשעור הקבלן של התמורה בהתאמה תופחת, מתומחר פריט על ויתור של במקרה

 .המכר במפרט נקבע כפי התמורה

 ושיפוי אחריות, ביטוחים .4.1.9

 וכמקובל החברה של הביטוח יועץ להוראת בהתאם ביטוחים וחשבונ על יערוך הקבלן

 החברה את וישפה שלו מחדלאו /ו מעשה בגין שנגרם נזק לכל אחראי יהא הקבלן. בשוק

 .כלשהו שלישי צד של כלשהי תביעהאו /ו דרישה של מקרה בכל

 החברה הנהלת של החלטתה. בפועל הבניה התחלת מועד את לקבוע בכדי זה באישור אין

 בכל כמו השיווק והתחלת הבניה היתר לקבלת בכפוף תיעשה, הבניה התחלת מועד לע

 .לחברה קשור שאיננו קבלן "יע שמבוצע פרויקט

 החברה ידי על בניה עבודות הפסקת .4.1.10

 את תפסיק החברה בו במקרה לקבלן המגיע לפיצוי היתר בין מתייחס ההתקשרות הסכם

 המדף בהסכם המקובלות וסחאותלנ בהתאם בה התלויות מסיבות בניה עבודות

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

 .החברה של הביקורת וועדת החברה מטעם הפרויקט מנהל לאישור

 דעות בחילוקי הכרעות .4.1.11

 ובעניינים מקצועיים דעות חילוקי בכל להכריע הסמכות החברה מטעם הפרויקט למנהל

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

מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או אי הסכמה שיתגלו בין החברה לבין הקבלן,  בכל

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

  שבה נקבעה התמורה הדרך .5

 (היום סדר שעל 1.10רותי בניה מקבוצת אשטרום )נושא שי למתןהתקשרות בהסכם 

, נקבעה בהתאם למשא ומתן שהתנהל בין נציגי לעיל 4.1.5בסעיף בהתקשרות המתוארת  התמורה

 הלן:החברה לבין הקבלן, ובאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, בהסתמך, בין היתר, על המפורט ל
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 הביקורת ועדת .5.1

לעיל,  4.1.5בחינת התמורה שנקבעה בין חברה לבין הקבלן בהתקשרות המתוארת בסעיף  לשם

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

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

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

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

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

כאמור. במסגרת ישיבתה לבחינת ההתקשרות המובאת לאישור אסיפה כללית זו, ועדת הביקורת 

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

יטה בחברה, קרוביהם ו/או המובאת לאישור אסיפה זו וכי הינו בלתי תלוי בחברה ו/או בבעלי השל

מי מטעמם וכי אינו מקיים כל קשר עסקי עם בעלי השליטה בחברה ו/או עם החברה בכלל ו/או 

 . קרית מוצקיןבקשר עם פרויקט 

, קרית מוצקיןקיבל מהנהלת החברה את ההסכם, התכניות והמפרטים של פרויקט  המומחה

כיבי הפרויקט )וכן, למקצועות השונים( על ובהתאם ביצע ניתוח מחירים ברמה קבלנית לכל אחד מר

 פי כתב כמויות שהכין בעצמו וזאת מבלי שנחשף למחיר עליו סיכמו החברה והקבלן. 

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

 באותם המכרזים דיקתב משלב וזאת, בפרט, בהווה המומחה מלווה אותם שונים פרויקטים

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

 אשר קרית מוצקין פרויקט ובמורכבות בהיקף המומחה התחשב הכמויות כתב בהכנת. מסקנות

  ועוד. בנטונייט כלונסאות בשיטת מתוכננותה ביסוס עבודותב, גבוה תהום מי מפלסב מתבטאת

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

מהתמחור  1% -החברה עם הקבלן היה נמוך בשיעור של כ ההמומחה כי סיכום המחיר שאליו הגיע

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

  פרויקט והגיע למסקנה כי התקופה שסוכמה עמו מקובלת בפרויקטים דומים.הביקש הקבלן לביצוע 

הדיון שערכה לעניין העסקה  במסגרת הביקורת לוועדת הוצגו כאמורמסקנות עבודת המומחה 

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

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

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

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

 בעסקה הקבלן עם החברה נציגי שסיכמו המחיר כי, להלן 8 בסעיף המפורטים והנימוקים המומחה

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

 עם מקצועיים או עסקיים קשרים לו אין, הצהיר לחברה כי המומחה כי יצוין, הטוב הסדר למען

 חברה אשדר של הביקורת לוועדת שירותים)למעט  שלה הבנות החברותאו /ו"מ בע אשטרום קבוצת

 שנים חמש בתום אלא לוכא קשרים יתקיימו לא כי לחברה התחייב זו ובמסגרת"מ( בע לבניה

 .שלעיל הדעת חוות הכנת ממועד

 לרבות קשרים מהותיים, קשרים שאינם מהותיים ואף קשרים זניחים. "עסקיים"קשרים 
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נציג של מספר בעלי מניות של החברה )להלן:  גוףאודות הסכמות אליהן הגיע החברה עם  לפירוט .5.2

, עם בעלת שלה קשורות חברות או בשליטתה חברותבהתקשרויות של החברה,  "(המייעץ הגוף"

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

בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  22לתקנה  8-ו 7בפרויקטים בבעלות החברה, ראו סעיפים 

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

 הדיור יחידות היקף מסךלפחות  25% -כ של שיעור כי המייעץ הגוף כלפי התחייבה החברה כי, יצוין .5.3

 בביצוען תחל שהחברה( במתווה)כהגדרתו  מהותי שאינו שותף עםאו /ו החברה בבעלות בפרויקטים

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

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

 .אימוצו מאז, מהשנים אחת בכל, המתווה

 העסקה לביצוע ותנאים נדרשים אישורים .6

 (היום סדר שעל 1.10שירותי בניה מקבוצת אשטרום )נושא  למתןהתקשרות בהסכם 

ולאחר קבלת אישור דירקטוריון  2017 יוליב 20החברה ביום  לאחר שניתן אישורה של ועדת הביקורת של

, קבלת אישור האסיפה הכללית של לעילההתקשרות המתוארת  טעונה, 2017 יוליב 24 החברה מיום

 להלן. 11 עיףהחברה המכונסת על פי דוח זה ברוב מיוחד כאמור בס

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

 (היום סדר שעל 1.10שירותי בניה מקבוצת אשטרום )נושא  למתןהתקשרות בהסכם 

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

תוקף במועד אישור הדירקטוריון, בין האחרונות שקדמו למועד אישור הדירקטוריון, או שהן עדיין ב

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

  למעט:

החברה התקשרה עם קבוצת אשטרום בהסכם לקבלת שירותי בניה מקבוצת אשטרום בע"מ לבניית  .7.1

אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום  מתקןון מבני מגורים בחריש. לפרטים נוספים ראו דוח זימ 11

האסיפה, שהתכנסה  תוצאותמיידי על  דיווחוכן  (2017-01-048322)אסמכתא מס':  2017 מאיב 24

  .(2017-01-049321': מס)אסמכתא  2017 ביוני 13 יוםמ ,2017ביוני  12ביום 

"מ בהסכם בע מןהמר"מ עם קבוצת אשטרום וצ.מ.ח בע המרמןעם צ.מ.ח  ביחד התקשרה החברה .7.2

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

 בדוח התקופתי. 

 בניה שירותי לקבלת בהסכםהתקשרה ביחד עם צ.מ.ח המרמן בע"מ עם קבוצת אשטרום  החברה .7.3

בגני תקווה. לפרטים  מגורים בנייני ושני משרדים, מסחרי מרכז לבניית"מ בע אשטרום מקבוצת

-2017)אסמכתא מס':  2017באפריל  20נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 

 2017ביוני  15, מיום 2017ביוני  14וכן דיווח מיידי על תוצאות האסיפה, שהתכנסה ביום  (01-034000

  .(2017-01-050113)אסמכתא: 

, אשטרום קבוצת, השליטה בעלת של בת חברהבע"מ,  התקשרה עם אשטרום הנדסה ובניה החברה .7.4

 סעיף ראו נוספים לפרטים. מונוסון נווה בשם הידוע בפרויקט ודיפון חפירה עבודות לביצוע בהסכם

 .התקופתי בדוח 22 לתקנה 16
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 והדירקטוריון  הביקורת ועדת נימוקי .8

 (היום רסד שעל 1.10שירותי בניה מקבוצת אשטרום )נושא  למתןהתקשרות בהסכם 

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

 בעבודה עמה.

, יחד עם אשטרום קבוצתועדת הביקורת והדירקטוריון, ציינו בהחלטתם, כי איתנותה הפיננסית של  .8.2

כאמור, במיוחד  עבודתה המקצועית והאיכותית, מהווה שיקול משמעותי לאישור ההתקשרות

, אשטרום קבוצתבתקופה זו, בשים לב למצב המשק והשפעתו על קבלנים בתחום פעילותה של 

 עבודותב, גבוה תהום מי מפלסאשר מתבטאת ב קרית מוצקין פרויקט למורכבות לב בשים וכן, בכלל

  ועוד. בנטונייט כלונסאות בשיטת מתוכננותה ביסוס

יה בפרקי יאשטרום ערוכה לבצע את עבודות הבנ קבוצתם, כי ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורי .8.3

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

 לעיל. 4.1המתואר בסעיף  םההסכ

לעיל, נבדקה על ידי ועדת הביקורת של  4.1 לעבודות הבנייה בהתקשרות המתוארת בסעיף התמורה .8.4

החברה שהסתייעה במומחה בלתי תלוי מטעמה )מר מלכה(, שבחן במסגרת עבודתו תחשיב אותו 

הגיש לוועדת הביקורת של החברה בהשוואה למחיר שסוכם בעסקה עם קבוצת אשטרום ולאור 

חינה שהתבצע על ידי המומחה הבלתי תלוי כאמור, והתרשמות ועדת הביקורת האמור והליך הב

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

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

ת ושיעור העלות הקבלנית את שיעור הרווחיות הגולמי ובחנודירקטוריון החברה ועדת הביקורת  .8.5

מתוך מחיר המכירה, בפרויקטים של החברה שבוצעו על ידי צדדי ג' אל מול פרויקטים שבוצעו על 

שנים האחרונות, ומצאה כי שיעור הרווחיות הידי קבוצת אשטרום או החברות הבנות שלה בארבע 

. בהקשר זה התחשבו שונה באופן מהותי בפרויקטים שבוצעו על ידי קבוצת אשטרום כאמור אינו 

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בשיטת "מחיר למשתכן" בהם הזכייה )במכרז על הקרקע( 

מוענקת בהתאם למחיר הסופי הנמוך ביותר לרוכשי יחידות מחיר למשתכן כאשר סיכויי הזכייה 

ן בנתונים כי אי וקבעודירקטוריון החברה . ועדת הביקורת מושפעים בעיקר ממחיר עבודות הקבלנות

לפיהם המחיר שסוכם עם קבוצת אשטרום בפרויקט הינו  םהאמורים כדי להשפיע על ממצאיה

 סביר, ראוי ובתנאי שוק.

 כהגדרתה חלוקה כוללת אינה האמורה ההתקשרותהביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי  ועדת .8.6

 לעמוד היכולת את מהחברה תמנע שההתקשרות סביר חשש אין כן כמו. החברות בחוק

 . קיומן מועד בהגיע והצפויות הקיימות בהתחייבויותיה

 הביקורת וועדת הדירקטוריון בדיוני השתתפו אשר הדירקטורים של שמותיהם .9

 (היום סדר שעל 1.10שירותי בניה מקבוצת אשטרום )נושא  למתןהתקשרות בהסכם 

השתתפו חברי וועדת  , שדנה בנושא שעל סדר היום2017 יוליב 20 מיוםועדת הביקורת  בישיבת .9.1

הביקורת של החברה כמפורט להלן: ה"ה יעקב רז )דירקטור חיצוני ויו"ר הועדה(; פרץ גוזה 

 .מר דורון שטיגר )דירקטור בלתי תלוי(ו )דירקטור חיצוני(; מר גדעון באום )דירקטור בלתי תלוי(
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 הדירקטוריון חברי תפוהשתשעל סדר היום,  בנושא, שדנה 2017 יוניב 24הדירקטוריון מיום  בישיבת .9.2

 אלכס)דירקטור(;  משורר ירון(;; הדירקטוריון)יו"ר  גירון גיל"ה ה: להלן כמפורט החברה של

)דירקטורית(; מר גדעון באום )דירקטור בלתי תלוי(; מר יעקב רז  שאשו דליה)דירקטור(;  ליפשיץ

 )דירקטור חיצוני(; מר פרץ גוזה )דירקטור חיצוני(. 

 חלק ב' – פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית
 

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .10

  .החברה, במשרדי 12:00 בשעה 2017, ספטמברב 3, 'א ביוםהכללית תתקיים  האסיפה

 הנדרש הרוב .11

שעל סדר יומה של האסיפה, יהא רוב רגיל  1.9 עד 1.2 בסעיפיםש רוב הנדרש לקבלת ההחלטותה .11.1

המניות המצביעים באסיפה. יובהר, כי קולות הנמנעים לא יובאו  בהצבעה במניין קולות בעלי

  בחשבון מניין קולות המצביעים.

 מחזיקהה בחברה השליטה בעלת, אשטרום קבוצת, החברה ידיעת למיטב, יצויין כי ספק הסר למען

 שיעור בעלת הינה ולפיכך, בחברה ההצבעה מזכויות 76.79% -בכו המונפק המניות מהון 75.44%-בכ

 ישתתפו המניות בעלי שאר שכל בהנחה אף, האמורים בנושאים ההחלטה לקבלת נדרש החזקות

 .נגדו ויצביעו בהצבעה

סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות  שעל 1.10 בסעיף ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב .11.2

י כלל קולות בעל( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מ1ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )

 בעלי של הקולות כלל במניין; בהצבעה המשתתפים, העסקהעניין אישי באישור  בעליהמניות שאינם 

; על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות הנמנעים קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות

 עלה לא( 1) סקהבפ האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2לחוק החברות. ) 276סעיף 

 . בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור על

 הצבעה כתב; בעלות הוכחת; להצביע זכאות; הקובע המועד .12

 182 סעיף לפי הכללית באסיפה להצביע המניות בעלי של הזכאות תיעבקהמועד הקובע ל – הקובע המועד

 תקנות)" 2005-"והתשס(, עמדה ודעותוה בכתב)הצבעה  החברות לתקנות 3 תקנה ולפי החברות לחוק

 אוגוסטב 6"(, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום הצבעה כתבי

 ."(הקובע המועד)" 2017

-בא באמצעות, בעצמו פהיכל בעל מניות של החברה במועד הקובע, זכאי להצביע באס – ההצבעה אופן

לחוק החברות )קרי, מי שלזכוותו רשומה אצל חבר  87 ףבסעי עותוכמשמ הצבעה כתב ובאמצעותכוח, 

בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים( 

 במערכת לחברה שיועבר יאלקטרונ הצבעה כתב באמצעות יעבלהצ גם זכאי"( רשום לא יותנמ בעל)"

 הצבעה)" 1968-"חכשהת, ערך נייורת לחוק 2'ז לפרק' ב סימן לפי הפועלת וניתרטקלהא ההצבעה

 (.בהתאמה", אלקטרוני הצבעה כתב" -ו" טרוניתקהאל ההצבעה מערכת", "אלקטרונית

 .האסיפה של יומה סדר שעל 1.1 לנושא, כי לא ניתן יהיה להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס יובהר
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 מניה בעל להיות חייב אינו אשר, במקומו עילהצב בעל מניה רשאי למנות בא כוח – להצבעהכוח -בא

 ואם, הממנה ידי על וייחתם"( המינוי כתב)" בכתב יערך להצבעה כוח בא הממנה ךמהמס. בחברה

בכתב חתום כדין ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו  המינוי כתב ייחתם, תאגיד הוא הממנה

 נחתהאו העתק מתאים הימנו, לפיו נחתם כתב המינוי וכן ייפוי הכוח )אם ישנו( של. כתב המינוי המוסמך

 לפני שעות( 48) ושמונה ארבעים לפחותדעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום של החברה 

בא הכוח להצביע על יסוד אותו כתב  ווןכמת שבה, העניין לפי, הנדחית האסיפה או האסיפה תחילת

לוותר על דרישה זו לגבי כל , דעתו שיקול לפי, רשאי האסיפה ראש יושב, לעיל אמורהמינוי. על אף 

 . המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את ייפוי הכוח עם תחילת האסיפה

כאמור לעיל בכל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה  – אלקטרוני הצבעה כתב

 כינוס מועד לפני שעות שש( 6) עדכתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר  ותעבאמצ הצבעה. ניתרוהאלקט

 . הכללית האסיפה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית  – עמדה והודעות הצבעה כתב באמצעות בכתב הצבעה

לאישור ההחלטות אשר על סדר היום של האסיפה הכללית גם באמצעות כתב ההצבעה. הצבעה בכתב 

 זה. תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח 

לחוק החברות, ככלל שיינתנו, באתר  88 ףבסעי כמשמעותן העמדה ובהודעת ההצבעה בכתב לעיין ניתן

 ובאתר"( ההפצה אתר)" http://www.magna.isa.gov.il ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: 

 אתר)" http://maya.tase.co.il :בכתובת"מ, בע באבי בתל ערך לנירות הבורסה של האינטרנט

 והודעות ההצבעה כתב נוסח את ממנה ולקבל לחברה ישירות לפנות רשאי מניות בעל כל"(. הבורסה

 (.שתינתנה כל)כ העמדה

)ככל  העמדה והודעות עהבההצ כתב לנוסח קישורית, ניואלקטר בדואר, תמורה בלא, ישלח בורסה חבר

צה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ההפ רתבא(, שתינתנה

י ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כ

הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון 

 ך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ניירות ער

, יש להמציא למשרדי החברה העההצב בכתב כמפורט אליו לצרך שיש והמסמכים ההצבעה כתב את

 תעודת צילום ףובציר –)וביחס לבעל מניות רשום  ותלבעה)לרבות באמצעות דואר רשום( בצירוף אישור 

. הכללית האסיפה כינוס מועד לפני שעות( 4) לארבע עדהתאגדות, לפי העניין(  ודתעת או דרכון, זהות

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

 .החברה

 ההצבעה מערכת באמצעות הבעלות אישור את להמציא זכאי יהיה רשום שאינו מניות בעל כן כמו

 .להלן כאמור ניתוהאלקטר

 ימים( 10) עשרה עדהודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו האחרון להמצאת  המועד

 .האסיפה מועד לפני

 מערכת באמצעות הבעלות אישור הומצא לא לחלופין)או  בעלות אישור לו צורף שלא עהבהצ כתב

 תעודת או דרכון, זהות תעודת צילום לו צורף שלא רשום מניות לבעל ביחס או( האלקטרונית ההצבעה

 .תוקף חסר יהיה העניין לפי, התאגדות

http://www.magna.isa.gov.il/
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 הצבעתו תימנה, אחת מדרך ביותר מניות בעל הצביע אם, החברות לחוק)ד( 83 לסעיף בהתאם כי יצוין

 עתובלהצ מאוחרת תיחשב שלוח באמצעות או בעצמו מניות בעל של הצבעה, זה לעניין כאשר, המאוחרת

 באמצעות כתב הצבעה. 

זיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות מניות אחד או יותר המח בעל

( וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה מניות 9,984,263ההצבעה בחברה )קרי 

מניות( זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית,  2,317,734שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחרה )קרי 

, לחברה שהגיעו ניתורישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרלעיין בכתבי ההצבעה וב

  .2005-"והתשס(, עמדה הודעותובכתב  עהב)הצ החברות לתקנות 10 בתקנה כמפורט

הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני  הבעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפ – בעלות אישור

רסה אצל אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבו

 לצורך במניה בעלות תח)הוכ החברות נותקבמניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לת

"( או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות הבעלות אישור)" 2000-"סהתש(, כללית באסיפה הצבעה

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטורנית. 

הוא מחזיק את מניותיו  אמצעותובש הבורסה מחבר הבעלות אישור את לקבל זכאי, רשום לא ותמני בעל

 שבקשה ובלבד, זאת ביקש אם, בלבד משלוח דמי תמורת מענו אל בדואר או בורסההבסניף של חבר 

 .מסוים ערך ניירות לחשבון מראש תינתן זה לעניין

 ההצבעה מערכת באמצעות לחברה יועבר שלו ותהבעל שאישור ורותהלבעל מניות לא רשום רשאי  ,כן

 .האלקטורנית

קודם להצבעה בהחלטות המוצעות שעל סדר היום, יידרש כל  – המניות בעל של אחר מאפיין או זיקה

בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה על קיומה או היעדרה של זיקה בקשר להחלטה 

, הכל כמפורט בחלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זה או כאמור או מאפיין אחר של בעל המניות

ההחלטה האמורה, לא יצביע  יבכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין. לא הודיע בעל מניה כאמור לגב

 יודע, מינוי כתב אמצעותביחס לאותה החלטה וקולו לא יימנה. הצביע בעל מניה בהחלטה האמורה ב

 מאפיין או כאמור להחלטה בקשר זיקה של היעדרה ואוח על קיומה בא הכ םג ההצבעה לפני הלחבר

 .לדוח המצורף ההצבעה כתב של השני בחלקו כמפורט הכל, המניות בעל של אחר

 במקום סימון של דרך על לרבות, לחברה להודיע, בהצבעה להשתתף המעוניין מניה בעל כל יידרש בנוסף

, בחברה עניין בעל הינו האם, הכוח בייפויאו /ו טורניהאלק עהבההצ בכתב, ההצבעה בכתב לכך המיועד

 לאו. וא מוסדי משקיע, ירהכב משרה נושא

לאחר  – מניות בעל ידי על היום בסדר נושא לכלול בקשה להמצאת האחרון המועד; היום בסדר שינויים

יות להתפרסם פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשו

 באתר שיתפרסמו החברה ווחייבד העמדה ובהודעות העדכני היום בסדר לעיין ניתן היהיהודעות עמדה, ו

 .ההפצה

)ב( לחוק החבורת לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא 66של בעל מניה לפי סעיף  בקשה

אפשר כי הנושא יתווסף לסדר  . הוגשה בקשה כאמור,האסיפה זימון לאחר ימים( 7) שבעה עדלחברה 

היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון 

 לתללהכ מניות בעל של בקשה להמצאת האחרון המועד לאחר ימים( 7מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה )

 נושא על סדר היום, כאמור לעיל. 
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 מנין חוקי ואסיפה נדחית  .13

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

 ( מכלל זכויות25%וחמישה אחוזים ) עשרים( בעלי מניות, אשר מחזיקים ביחד לפחות 2כוח, לפחות שני )

ית השעה מחצ בתום הכללית באסיפה חוקי מניין נכח לא ."(חוקי מניין)להלן: " ההצבעה בחברה

ובאותה  מקוםהו אסיפה תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה תחילתמועד שנקבע למה

, או למועד מאוחר יותר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם השעה

 נקראה האסיפה הראשונה.

 ערך ניירות רשות סמכות .14

 רשאית זה"ח דו הגשת ממועד יום 21 בתוך, ליטהש בעלי עם עסקה לתקנות 10 לתקנה בהתאם .14.1

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

 וכן, זה"ח לדו' א חלק נשוא להתקשרות הנוגע ומסמכים ידיעות, פירוט, הסבר, תקבע שהרשות

 .שתקבע בומועד באופן וז להתקשרות ההנוגע בכל זה"ח דו תיקון על לחברה להורות

 האסיפה מועד דחיית על להורות הרשות אשרית, לעיל כאמור זה"ח דו לתיקון הוראה ניתנה .14.2

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

 .זה"ח לדו

 עסקה בתקנות הקבועה בדרך התיקון את החברה תגיש, לעיל כאמור זה דוח ןקלת החברה נדרשה .14.3

 שבה מודעה סםרתפ וכן, זה"ח דו נשלח שאליהם מניותיה בעלי לכל אותו תשלח, שליטה בעל עם

, התיקון ויערי הרשות בהוראת זה"ח לדו תיקון בוצע כי העובדה, הכללית האסיפה מועד יפורטו

 .אחרת הרשות הורתה אם זולת והכל

 .ההוראה על מיידי בדוח החברה תודיע, תהכללי האסיפה מועד דחיית בדבר הוראה ניתנה .14.4

  עיון במסמכים .15

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

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

 האסיפה או האסיפה כינוסוזאת עד למועד  03-6374200העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 

 (.תהיה)אם  הנדחית

 ממשרד מ. מלצר רזועו"ד  עו"ד עדי גרון ,גינדי יהודהעו"ד  םהינ זההחברה לעניין טיפול בדוח  ינציג

  .03-7540011, פקס: 03 -7540000, תל אביב, טל': 2, השלושה 360פירון ושות', עורכי דין, מגדל אדגר 

 

 

 בוד רב,בכ

 בע"מ לבניה חברה אשדר

 , יו"ר הדירקטוריון גירון גילאמצעות: ב

 "למנכ, פרידמן ארנוןו
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 'א נספח
 שכהונתם מובאת לחידוש הדירקטורים הצהרות נוסח

 
 [נפרד קובץ]ראה 
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 נספח ב'
   וצקיןחוות דעת מומחה פרויקט קרית מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





901,902מוצקין : סיכום פרוייקט

ד"שטח ליחד"עלות ליחר"עלות למד"יחשטחעלותמבנה

***20,973,7975,2682263,98292,80423מרתף משותף

90149,185,35218,1731132,707435,269161מבנה 

90249,185,35218,1731132,707435,269161מבנה 

פיתוח משותף
2,134,12639,507226549,443175

תקורת אתר
17,926,20039,50722645479,319175

139,404,82739,5072263,529616,836175כ"סה

12%16,728,57939,50722642374,020תקורת חברה +רווח קבלני

156,133,40639,5072263,952690,856כ מכרז"סה

הערה 

-עלות הקמת המרתף המוצגת בטבלה כוללת בין השאר את העלות של ***

השפלת מי תהום

ביצוע הגרעין של המבנים

של המגדלים (בנטונייט  )ביצוע עבודות הביסוס 

עלות רכישת והקמת מכפילי החניה



 ת דירקטור הצהר
 (( "חוק החברות")להלן:  1999-ט"תשנה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
אשדר בחברת כדירקטור כהונה חידוש , מועמד ל65328643, נושא ת.ז. גיל גירוןמר מ, "אני הח

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

 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 2016תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-ל"ומיידיים(, התש 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 -ח"התשכ
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

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

 בחברה ציבורית.

 
 

 

 

 

 

 
 

 גיל גירון  16/7/2017

 חתימה  תאריך

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ת דירקטור הצהר
 (( "חוק החברות")להלן:  1999-ט"תשנה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת כדירקטור כהונה חידוש מועמד ל ,31285109, נושא ת.ז. אברהם נוסבאוםמר מ, "אני הח

 צהרה זאת כדלקמן:( נותן ה"החברה")להלן:  מ"אשדר חברה לבניה בע
 

 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  26ים הנדרשים לפי תקנה הנני מאשר בזאת שכל הפרט .3
, והכוללים גם את להצהרה זו נספח א'ב, המפורטים 1970-ל"תקופתיים ומיידיים(, התש

 , הינם נכונים ומלאיםבחברהכישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
 חל שינוי בפרטים האמורים.לא וכן, כי 

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226ההגבלות הקבועות בסעיפים  לא מתקיימות לגבי .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 (, "ות ערךחוק נייר")להלן:  1968 -ח"התשכ
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

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

 בחברה ציבורית.

 

 
 

 אברהם נוסבאום  17/7/2017

 חתימה   תאריך

 

 

 
 
 
 



 נספח א'

 
 

 נוסבאום אברהם שם הדירקטור
 31285109 תעודת זהות
 8.5.49 תאריך לידה

 , תל אביב24עשהאל  דין-מען להמצאת כתבי בית
 ישראלית נתינות

 לא חברות בוועדות הדירקטוריון
 לא האם בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

 לא האם הדירקטור הינו דירקטור בלתי תלוי
עובד התאגיד חברת בת או חברה קשורה או של 

 בעל עניין בו
 כאמור להלן 

 18.3.07 תאריך מינוי כדירקטור
 בוגר כלכלה, אוניברסיטת תל אביב שנים אחרונות 5לה ועיסוק עיקרי במשך כהש

 ר"יו; מ"בע אשטרום קבוצת דירקטוריון ר"יו חרים בהם משמש כדירקטורתאגידים א
 ר"יו; מ"בע נכסים אשטרום דירקטוריון

 באמצעות דירקטור; מ"בע אשלד דירקטוריון
 אשטרום בקבוצת בחברות משפחתית חברה

 מאוחדת חברה ביונדקו דירקטור ;מ"בע
 נכסים במרגן דירקטור; מ"בע ופתוח להנדסה
 .משפחה בחברות דירקטור וכן מ"בע ואחזקות

 השליטה יחידי על הנמנית ,זהבי מיכל של אחיה בן משפחה של בעל עניין בתאגיד
 .בחברה

 



 ת דירקטור הצהר
 (( "חוק החברות")להלן:  1999-ט"תשנה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת אשדר טור כדירקכהונה חידוש מועמד ל ,53340816. , נושא ת.זירון משוררמר מ, "אני הח

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

 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
ני כשיר לכהן כדירקטור כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שא

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2016תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-ל"תקופתיים ומיידיים(, התש

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
 חל שינוי בפרטים האמורים.לא וכן, כי  כונים ומלאיםנ

 

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 52נתה לפי סעיף לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמו .5

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

לחוק  1לפי פרק י' , או1995 -ה"השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ
 , לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994-ד"השקעות משותפות בנאמנות, התשנ

 בחברה ציבורית.

 

 
 

 ירון משורר  21/7/2017

 חתימה   תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ת דירקטור הצהר
 (( "חוק החברות")להלן:  1999-ט"תשנה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת כדירקטור כהונה חידוש מועמד ל ,60830437, נושא ת.ז. אלכס ליפשיץמר מ, "אני הח

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

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

 

פקידי הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע ת .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 2016תקופתי לשנת , המפורטים בדוח ה1970-ל"תקופתיים ומיידיים(, התש
, הינם בחברההשכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור והכוללים גם את כישוריי, 

 חל שינוי בפרטים האמורים.לא וכן, כי  נכונים ומלאים

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
גל כל עוד מי שהוכרז פושט רו 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 -ח"התשכ
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

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

 בחברה ציבורית.

 

 
 

 אלכס ליפשיץ  16/7/2017

 חתימה   תאריך

 

 

 



 ת דירקטור הצהר
 (( "חוק החברות")להלן:  1999-ט"נתשה לחוק החברות, ב224)לפי סעיף 

 
בחברת  יתכדירקטורכהונה חידוש ל תמועמד ,4459517ת.ז.  ת, נושאגב' דליה שאשומ, "אני הח

 הצהרה זאת כדלקמן: נת( נות"החברה")להלן:  מ"אשדר חברה לבניה בע
 
 לחוק החברות. ב224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  הכישורים תהנני בעל .2
 יתלכהן כדירקטור השאני כשיר הבחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור יתכדירקטור

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2016תקופתי לשנת דוח ה, המפורטים ב1970-ל"תקופתיים ומיידיים(, התש

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
 .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 בעבירה מינוי עקב הרשעה

 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 -ח"התשכ
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2ק ניירות ערך, או לפי פרק ז'לחו 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

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

 בחברה ציבורית.

 

 
 

 דליה שאשו  17/7/2017

 חתימה   תאריך

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 ת מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלויהצהר
 ("חוק החברות")להלן:  1999-ט"תשנ לחוק החברות,)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224לפי סעיף  

 
 בלתי תלוי דירקטור תכהונחידוש מועמד ל ,55009526 נושא ת.ז. מר דורון שטיגרמ, "אני הח

 הצהרה זאת כדלקמן: ן( נות"ברההח")להלן:  מ"בחברת אשדר חברה לבניה בע
 

 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
ר שאני כשיר לכהן כדירקטו כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, והכוללים גם את להצהרה זו נספח א'בהמפורטים  ,1970-ל"תקופתיים ומיידיים(, תש

 , הינם נכונים ומלאיםבחברהכישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
 פרטים האמורים.חל שינוי בלא וכן, כי 

 

, 1999 -ט", התשנלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי שהוכרז פושט ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה

 .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  .5

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

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

 

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

, 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"
של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה למעט כהונה  כהונה כנושא משרה,

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

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

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

קשרים עסקיים או מקצועיים למי במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, 
נם דרך כלל )למעט לעיל, גם אם הקשרים כאמור אי 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 .8
 .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 .9

 

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה  .10
 כדירקטור. ןאני מכה

 
הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  .11

 -ו"ר בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, תשסלדירקטו
2005 . 

 
כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות. ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה  ןמכהאינני  .12

 שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

 
 

 

 דורון שטיגר  17/7/2017

 חתימה   תאריך 

 



 נספח א'

 

 דורון שטיגר הדירקטור שם
 55009526 תעודת זהות
 09.09.58 תאריך לידה

 , תל אביב29רחוב ליסין  דין-מען להמצאת כתבי בית
 ישראלית נתינות

כן. ועדת ביקורת, ועדת עסקאות, ועדת תגמול  חברות בוועדות הדירקטוריון
 והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

 כן ננסיתהאם בעל מיומנות חשבונאית ופי
 כן האם הדירקטור הינו דירקטור בלתי תלוי

עובד התאגיד חברת בת או חברה קשורה או של 
 בעל עניין בו

 לא

 26.08.13 תאריך מינוי כדירקטור
בוגר כלכלה ומוסמך במנהל עסקים עם  שנים אחרונות 5השכלה ועיסוק עיקרי במשך 

התמחות במימון מאוניברסיטת תל אביב. יו"ר 
רביבים אגש"ח; יועץ כלכלי; דירקטור יוזמה 

בקרור אחזקות בע"מ; דח"צ במבני תעשיה 
בע"מ; דח"צ בתדאה פיתוח טכנולוגי מערכות 
ואוטומציה בע"מ; דירקטור ביפאורה תבורי 
בע"מ; דירקטור ביפאורה בע"מ; דירקטור 

בתעשיות תפוגן בע"מ; דירקטור ברבל 
אי.סי.אס. בע"מ וחברות בנות שלה; דירקטור 

 ומנהל בחברות בבעלותו;
 ראו לעיל תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור

 לא בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ת מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלויהצהר
 ("חוק החברות")להלן:  1999-ט"תשנ לחוק החברות,)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224לפי סעיף  

 
 בלתי תלוי דירקטור תכהונחידוש מועמד ל ,7585391 שא ת.ז.נו גדעון באוםמר מ, "אני הח

 הצהרה זאת כדלקמן:ן ( נות"החברה")להלן:  מ"בחברת אשדר חברה לבניה בע
 

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

 

י, לשם ביצוע תפקידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראו 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 2016תקופתי לשנת בדוח ההמפורטים  ,1970-ל"תקופתיים ומיידיים(, תש

, הינם בחברהאת כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור  והכוללים גם
 חל שינוי בפרטים האמורים.לא וכן, כי  נכונים ומלאים

 

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

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

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

רות נו לחוק ניי52(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף "חוק ניירות ערך")להלן:  1968 -ח"התשכ
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

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

 בחברה ציבורית.
 

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

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

 לעניין זה:

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

שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור 
 .2006-ז "ם שאינם מהווים זיקה(, תשסלתקנות החברות )ענייני 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'  .7

קשרים עסקיים או מקצועיים למי י בעל השליטה בו, במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהננ
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  עלולים ליצורכי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או  ,אני מצהיר .8
 .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 .9

 

ת למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחר .10
 כדירקטור. ןשבה אני מכה

 
הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  .11

 -ו"לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית, תשס
2005 . 

 
ונה כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות. ולעניין זה לא יראו בהפסקת כה מכהןאינני  .12

 שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

 
 

 

 גדעון באום  17/7/2017

 חתימה   תאריך 

 

 

 

  

 

 



 

 

 )"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

 א',"(. האסיפה תתכנס ביום פההאסיאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה )להלן: "

 , תל אביב.57ברחוב יגאל אלון ( 2)קומה , במשרדי החברה 12:00, בשעה 2017, בספטמבר 3

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

לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר אברהם נוסבאום, לתקופת כהונה  .3.1

 וספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.נ

לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר גיל גירון, לתקופת כהונה נוספת  .3.2

 עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

נוספת לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר ירון משורר, לתקופת כהונה  .3.3

 עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר אלכס ליפשיץ, לתקופת כהונה  .3.4

 נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

כהונה לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית )שאינה חיצונית( גב' דליה שאשו, לתקופת  .3.5

 נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי מר דורון שטיגר, לתקופת כהונה נוספת  .3.6

 עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

נוספת  , לתקופת כהונהגדעון באוםלאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי מר  .3.7

 .עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה

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

' דבפרק  26לעיל, ראו תקנה  3.1-3.7בסעיפים  כאמור לחידוש מובאת שכהונתם, הדירקטוריון

, במרץ 22, שפורסם ביום 2016של החברה לשנת  )פרטים נוספים על התאגיד( לדו"ח התקופתי

 שינויים חלו לא כי, יצוין"(. התקופתי הדוח( )להלן: "2017-01-023770)מס' אסמכתא  2017

אלא אם צוין אחרת בהצהרה של  התקופתי הדוח ממועד, לעיל כאמור, הדירקטורים בפרטי

זימון , המצורפת לדוח ברותהח לחוקב' 224 לסעיף בהתאםהדירקטור שכהונתו מובאת לחידוש, 

 .'א נספחכ האסיפה

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

 .הבאה השנתית לאסיפה עד הינה כהונתם וכי שינוי ללא יוותרו( לעיל 3.1-3.7

 שכרו.מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את  .3.8

: להלן) מ"בע אשטרום מקבוצת בנייה שירותי לקבלת בהסכם, החברה התקשרות אישור .3.9

 במגרשים מגורים מבני שני לבניית, בחברה השליטה בעלת"(, הקבלן" או" אשטרום קבוצת"

 ומערכות חניה מכפילי, לחניה מרתף וקומת כניסה קומת מעל קומות 24 בני 902, 901



 

 

 הידועים מקרקעין על המגרשים של הפיתוח עבודות ואת ד"יח 226 ייבנו ובהם, טכניות

 , בשיטת "מחיר למשתכן"מוצקין בקריית 115,116 חלקות 10423 בגוש 901,902 כמגרשים

 "(.מוצקין קרית פרויקט: "להלן)

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

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

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

, וזאת עד למועד כינוס האסיפה 03-6374200 מס' בטלפון מזכירות החברהעם תיאום מראש וב

                                                                                                הכללית או האסיפה הנדחית )ככל שתהיה(.

 3.1-.83לסעיפים  ה באסיפההרוב הדרוש לקבלת ההחלט .5

רוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, יהא רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ה

ובאו בחשבון מניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. יובהר, כי קולות הנמנעים לא י

 המצביעים.

 3.9ה באסיפה לסעיף הרוב הדרוש לקבלת ההחלט .6

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

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

 של הקולות כלל במניין; בהצבעה המשתתפים, העסקהיין אישי באישור ענבעלי המניות שאינם 

על מי שיש לו עניין אישי תחולנה  ;הנמנעים קולות בחשבון יובאו לא האמורים המניות בעלי

 בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2) לחוק החברות. 276הוראות סעיף 

 . בחברה ההצבעה זכויות מכלל יםאחוז שני של שיעור על עלה לא( 1)

זיקה ו/או מאפיין  של ההיעדר או הקיוממוקצה מקום לסימון , לכתב הצבעה זה בחלק השני

)להלן: "חוק  1999 -החברות, התשנ"ט לחוק 275סעיף  פי על כנדרשאחר של בעל המניות, 

קיומה או   מןסי 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 .7

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) לא רשום בעל מניות

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 האלקטרוניתד ע –ההצבעה האלקטרונית 

 .להלן 8כמפורט 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

 ם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.כתב הצבעה שלא הומצא בהתא

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

  למשרדי החברה.

 



 

 

 מועד נעילת המערכת .8

הצבעה באמצעות בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

( שעות לפני מועד כינוס 6ועד שש ) קובעם המועד הכתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתו

 06:00שעה "(, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי מועד נעילת המערכתהאסיפה )"

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או  2017בספטמבר,  3א', ביום 

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

 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 

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

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .9

 .החברה משרדי

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .10

כאמור  ההודעה 2017באוגוסט,  24יום יאוחר מלא דהיינו עד  ,לפני מועד האסיפהימים  10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.תישלח על 

 יון להודעות העמדההמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטור .11

  .2017באוגוסט,  29 יוםיאוחר מלא , דהיינו עד ימים לפני מועד האסיפה 5עד 

 עמדה:השמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות  י האינטרנטכתובת ההפצה של אתר .12

 .www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: 

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

זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, לא רשום בעל מניות  .13

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

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

 הודעותקישורית לנוסח כתב ההצבעה ו, בדואר אלקטרוני חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, .14

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

ים שלאחר פרסומו באתר ההפצה או שלאחר לא יאוחר מתום יום העסקאצל אותו חבר בורסה, 

או שהוא  בכךמעוניין לא אם הודיע בעל המניות כי הוא אלא , לפי המאוחר, קובעהמועד ה

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

יותר מסך כל  או (5%) חמישה אחוזים ווהבעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המה .15

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-)הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"והחברות  לתקנות 10ההצבעה כמפורט בתקנה 

נכון ליום פרסום  מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, (5%) חמישה אחוזים ת המניות המהווהכמו

 .כל אחת של החברה ע.נ.ש"ח  0.01רגילות בנות  מניות 9,984,263הינה:  כתב הצבעה זה,

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות  (5%) חמישה אחוזיםכמות המניות המהווה 

 רגילות בנות מניות 2,317,734 :הינהנכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, ה, שליטה בחברהבידי 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 .16

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

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.  12הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ המפורטים בסעיף 

החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית )ב( לחוק 66בקשה של בעל מניה לפי סעיף  .17

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

ה ימים לאחר המועד האחרון משבעאוחר, וזאת לא יזימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן, 

 .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-לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו כתב הצבעה

  2017ביולי,  26מיידי של החברה מיום בקשר עם דיווח 

 

 חלק שני

 

 .אשדר חברה לבניה בע"מ: שם החברה

  , תל אביב.57יגאל אלון  רחוב: מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(

 510609761 :חברההמספר 

 .12:00בשעה  2017בספטמבר,  03: אסיפההמועד 

 .מיוחדת: סוג האסיפה

 .1720באוגוסט,  60: קובעהמועד ה

 

 :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  /3משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן( /2נושא משרה בכירה /1המניות הוא בעל עניין האם בעל. 5

 מאלה* )יש לסמן את החלופה הרלבנטית(

 

 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 ע37ף כהגדרתו בסעי 2
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(,  1כהגדרתו בתקנה  3

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



 

 

 :אופן ההצבעה

מס' 

 הנושא

אישור האם אתה בעל עניין אישי ב (1אופן ההצבעה ) הנושא שעל סדר היום

 (2? )המינוי

 לא (3כן) נמנע נגד בעד

של הדירקטור )שאינו  מינוי מחדש 3.1

חיצוני( מר אברהם נוסבאום, 

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה 

השנתית הבאה של בעלי המניות של 

 החברה.

   

 ל.ר ל.ר

של הדירקטור )שאינו  מינוי מחדש 3.2

חיצוני( מר גיל גירון, לתקופת כהונה 

נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של 

 ברה.בעלי המניות של הח

   

 ל.ר ל.ר

הדירקטור )שאינו של  מינוי מחדש 3.3

חיצוני( מר ירון משורר, לתקופת 

כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית 

 הבאה של בעלי המניות של החברה.

   

 ל.ר ל.ר

הדירקטור )שאינו  מינוי מחדש 3.4

חיצוני( מר אלכס ליפשיץ, לתקופת 

כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית 

 המניות של החברה.הבאה של בעלי 

   

 ל.ר ל.ר

הדירקטורית של  מחדשה מינוי 3.5

)שאינה חיצונית( גב' דליה שאשו, 

לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה 

השנתית הבאה של בעלי המניות של 

 החברה.

   

 ל.ר ל.ר

של הדירקטור הבלתי  מינוי מחדש 3.6

תלוי מר דורון שטיגר, לתקופת כהונה 

ת הבאה של נוספת עד לאסיפה השנתי

 בעלי המניות של החברה.

   

 ל.ר ל.ר

של הדירקטור הבלתי  מינוי מחדש 3.7

, לתקופת כהונה גדעון באוםתלוי מר 

נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של 

 .בעלי המניות של החברה

   

 ל.ר ל.ר

מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר  3.8

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע 

 את שכרו.

 

   

 ל.ר ל.ר

אישור התקשרות החברה עם קבוצת  3.9

פרויקט מחיר  אשטרום לבניית

 .למשתכן קרית מוצקין

 

     



 

 

 

 הצבעה באותו נושא.מאי סימון יחשב כהימנעות  (1)

 הצבעתו לא תבוא במנין. ,בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט (2)

 .בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלהפרט נא  (3)

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

 הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

 .תעודת התאגדות דרכון/ תעודות זהות/

 

 :אישי באישור ההחלטה המוצעתבעל עניין פרטים בקשר עם היותי 

 :המוצעת ההחלטאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________._ 

 

 

 

 

 חתימה: ________________   תאריך: __________________

 


