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 )"החברה"( משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ

)להלן:  2001 –תשס"א הבעל שליטה בה(,  יןלבה רבין חבבדבר עסקה בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה  דיווח מיידי

מיוחדת של החברה, בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  בדבר כינוס אסיפה ו"דוח עסקה"( 

  "()להלן: "חוק החברות 1999 –וחוק החברות, התשנ"ט  1970 –התש"ל 

 

 תקופתיים דוחות תקנות: "להלן) 1970 -ל"תש, (םייידימו םתקופתיי וחותדערך ) ניירות לתקנות בהתאם

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

דירקטוריון ו ביקורת/תגמולה ועדת תוהחלט"(, החברות חוק: "להלן) -1999ט"תשנ, החברות חוק"(, שליטה

: להלן) החברה מניות בעלי של מיוחדת אסיפה כינוס על הודעה אתזב תניתנ ,2020 יניוב 30מיום החברה 

 ברחוב החברה במשרדי 15:00שעה ב 2020באוגוסט  5 -, ה'דשתתקיים ביום "( הכללית האסיפהו "א" האסיפה"

 .תל אביב 23דרך מנחם בגין 

 

 :פירוט הנושאים שעל סדר היום .א

 

 יקון תקנון תאישור  .1

 ,(157- 154 סעיפיםון )וביטוח לתקנר, שיפוי ופטבפרק ה יפיםט סעלמע החברן הנוקת תאתקן מוצע ל .1.1

וצע ברה המנוסח תקנון החבהתאם לוזאת  םלדין הרלוונטי והנוהג כיובין היתר, לצורך התאמתו 

 . לדיווח זה כנספח א'המצורף  בסימון שינויי מהדורה ביחס לנוסח התקנון הקיים

ר, שיפוי ופטבפרק הים עיפ, למעט סתקנון החברה שלנו קותיאת  ראש: לתמצית ההחלטה המוצעת

מובהר כי ככל שלא לדיווח זה.  א'פח כנס בנוסח המצורף לתקנון  ,(157-154 סעיפיםון )וביטוח לתקנ

ון וביטוח לתקנר, שיפוי ופטבפרק הלמעט סעיפים ם, נוסח התקנון הקיים כיוע, יאושר השינוי המוצ

 י.שינו ר ללאתווי ,(154-157 סעיפים)

צורך , להיתר בין ,וי וביטוחפטור, שיפפרק הלבתקנון הנוגעים  154-157סעיפים לתקן את מוצע  .1.2

 בקרב חברות ציבוריות במשק הישראלימגמות המקובלות לו יוםהרלוונטי והנוהג כהתאמתם לדין 

 .ח זהלדיוו 'א כנספחמצ"ב אשר העתקו ע צהמו תקנוןלנוסח ה 157-154עיפים סנוסח וזאת בהתאם ל

פוי וביטוח לתקנון בפרק הפטור, שי 157-154פים סעי תיקוןלאשר את : ת החלטה המוצעתציתמ

' כנספח אמצ"ב אשר העתקו ע צהמו תקנוןלנוסח הבהתאם  החברות לחוק )ב(622אם לסעיף בהת

 םסעיפי פםבתוקלעמוד  יכוימש, כנ"ל 154-157ם לסעיפיתיקון ה אושרילא שיובהר כי ככל  .לדיווח זה

 .םהקיים כיו םסחבנואלה 

http://www.tase.co.il/
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 :לנוסח התקנון הקייםביחס  157-154סעיפים בים המוצעהמהותיים  יםשינויה .1.2.1

 הגדרות כדלקמן: הו תווספיוי וביטוח, פטור, שיפרק הברישא פ .1.2.1.1

ירות ערך; הליך לפי לחוק ני 1או ט' 4, ח'3ח' פרקים לפי הליך  -"הליך מנהלי" .1.2.1.1.1
י סימן לפ ליך; ה1988-"חמשת כלית,לחוק התחרות הכל 1ז'פרק 

הליך ק החברות; וכן כל בחלק התשיעי של חופרק הרביעי ' לד
פי דין -מנהלי אחר או הליך אכיפה מנהלי אחר או נוסף אשר על

ניתן להעניק שיפוי ו/או ביטוח )בין קיים ובין אם יחוקק בעתיד( 
 ין הוצאות המוצאות בקשר אליו או תשלומים אוו/או פטור בג

 ינו.בג או אליו שוריםקהת חבויו
 

()א( לחוק 1)נד)א(52מור בסעיף לום לנפגע הפרה כאתש  -"רהפגע עבינם תשלו" .1.2.1.1.2
ניירות ערך; וכן כל תשלום לנפגע הפרה לפי הליך 

יים ובין אם יחוקק מינהלי אחר או דין אחר )בין ק
ליו ניתן לתת שיפוי או ביטוח בעתיד(, בגינו או בקשר א

 "רה.מש או פטור לנושא

 ;(אחריותביטוח לתקנון ) 154עיף סניות בו/או הפשוניים ם לקוניית יכתרע .1.2.1.2

 ;יפוי(שלתקנון ) 155עיף סתיקונים לשוניים ו/או הפניות ב עריכת .1.2.1.3

את תחולת  ו/או מפרט שמרחיב אופןבטור(, לתקנון )פ  156-157 פיםלסעיים תיקונ עריכת .1.2.1.4
 . עם נושאי משרה של החברה בקשר ורפטה

 

ין בעל ם לתקנות עסקה בין חברה לבאים נדרשים בהתרטופ םאיתנ – םולסדר הי 1.2 סעיף .1.2.2

 :טה בההשלי

 לתקנון החברה 157-154ים יקון סעיפת .1.2.2.1

הג הנוהרלוונטי לדין  ושיפוי חם פטור, ביטוסעיפיקשר עם ב 154-157החברה להתאים את סעיפים  ברצון

 כיום. 

 זה. וח לד נספח א'ראו  ,וםכי הברהח ןסח תקנוח התקנון המוצע לאחר השינוי, המסומן מול נוסונל

 אישורים נדרשים  .1.2.2.2

, דירקטוריון תגמול/תלתקנון החברה נדרשים אישורי ועדת הביקור 154-157יפים אישור תיקון סעלצורך 

 : ת על פי דוח זהה הכללית של בעלי המניות המזומנסיפאההחברה ו

 .2020ביוני  30ביום  תקבלה – תגמולביקורת/עדת הו אישור .א

 . 2020ביוני  30ביום  תקבלה – החברה יוןטורדירקר שואי  .ב
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האסיפה הכללית, שהודעה על רוב מיוחד של  תיקון טעוןוק החברות, ה)ב( לח262מכוח סעיף  .ג

 דיווח זה. מסגרת זימונה ניתנת בזאת ב

בקשר עם  תקנון החברהון תיקבקשר עם ודירקטוריון החברה  הביקורתועדת קי תמצית נימו .1.2.2.3

 ח טופוי ובייטור, שהפ פרק

שיפוי  והתאמת נוסח סעיפיתן כיסוי ביטוחי מון החברה, ודירקטוריתגמול /ורתיקהבעדת ברי ות חלדע

 ,הי משרה בכירלדירקטורים ונושא מגמות המקובלות ולסיכונים הקיימיםל, וכן כיום החלדין ל ופטור

 . לימקובלת בקרב חברות ציבוריות במשק הישרא

בהתחשב את וז יהולה התקיןנ לצורך והכרחיברה ת החלטובר, ן וסביוגה ,ו ראויתיקון כאמור הינ

לנושאי המשרה  אפשריול חברה ובאחריות המוטלת על נושאי המשרה ועל כן, ההכרוכים בניסיכונים ב

  מלא את תפקידם כראוי.להמשיך ל

 )ככל ורפטו יפויבי שתהם כקו לענוחי ויסוי ביטותן לנושאי המשרה של החברה כיינם יחמכוים הסעיפנוסח 

מטעם ונושאי משרה דירקטורים  , ביניהםה בחברהונושאי המשרלל הדירקטורים לכביחס  (, זההשיוענקו

, כי דירקטוריון החברהו תגמול/ועל כן סבורים ועדת הביקורת, לןהל 1.2.2.6בסעיף פורט כמ ההשליט יבעל

 .ןת העניייבויר בנסהינו סבהמוצע,  תקנון בנוסחיקון הסעיפים בת

  אות דומות להןו עסקא ותשל ההתקשרוי סוגןת מעסקאו .1.2.2.4

 דלקמן:ביטוח כויפוי עות לשות הנוגחלטהמניות הלי עאסיפת ב קיבלה 14.11.2011ביום 

ייעול הליכי האכיפה ברשות ק חולתוקף של סתו וי בתקנון החברה לאור כנייפח והשהביטותיקון סעיפי 

קון כתבי תי ,אמההת( וב"הפיאכי הליכיעול ק יוח" ן:)להל 2011"א, תשעה קה(,חקי קונירך )תיע תונייר

משרה שהינם ונושאי קטורים רות דיה )לרברה בחברמשר לנושאי עבהוענקו בברה אשר י של החפוהשי

 פהיכי האייעול הליכוקף במסגרת חוק לתו שות שנכנסהחדהוראות לתוך התאמתם  (השליטה ילבעעם מט

נושאי דירקטורים וות לרב)לה ברחבלל נושאי המשרה לכ קןוסח המתוי בני שיפוקת כתבהענ, אישור כןו

שיכהנו ם וכפי נים היוהה המכי המשרשאוולנ לדירקטורים רבות(, להשליטה יבעלם המשרה שהינם מטע

  ות.בנות שלה ו/או בחברות קשורה ותנים בחברהכירקטורים המוהד משרהלנושאי ה ןמעת לעת וכבחברה 

  (.2011-01-326130כתא מס)א  14.11.2011ום מי הברהחוח אה דיוים רנוספם לפרטי

  ועניינם  והדירקטוריון תגמול/יקורתבהבהחלטות ועדת ו שמות הדירקטורים שהשתתפ .1.2.2.5

 האישי 

וביטוח,  ויפטור, שיפם לתקנון החברה הנוגעיסעיפי תיקון אישרה את של החברה  תגמול/הביקורתועדת 

: ים הבאיםהדירקטורבהשתתפות  2020ביוני  30ביום  מהקייה שהתבישיב ,יוםלסדר ה 3.2כמפורט בסעיף 

 . )דירקטור בלתי תלוי( ניר קפלוןצ(, )דח" רוזןי עוזדח"צ(, ) הועדה"ר יו, סגלסיגל 

וי וביטוח, כמפורט בסעיף פטור, שיפם לחברה הנוגעיון התקנ תיקון סעיפיאת  דירקטוריון החברה אישר

 אליעזר אלקוןהדירקטורים הבאים: פות בהשתת 2020וני בי 30 ביום הה שהתקיימיבביש יוםהלסדר  1.2

  . )דירקטור בלתי תלוי( ניר קפלוןדח"צ(, ) וזןר עוזי)דח"צ(,  סגלסיגל , חל לוטןר, ל לוטןשאו ,"ר(יו)
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כמפורט  ושיפוי נושאי משרהפטור ביטוח  בנושאן אישי בתיקון תקנון החברה ילכל הדירקטורים עני

  . (וק)ככל שיוענ רשיפוי ופטו, חהביטוניין טבים לעלם מווכם ה ןכש ילעל 1.2בסעיף 

 ומהות עניינם האישי ת לעילוטהמפור תיוובהתקשר ין אישיניות בעלי השליטה להם עשמ  .1.2.2.6

מצעות אאופן ישיר ובב ,מחזיקים ביחדהומר שאול לוטן, וטן חל ל' רהגבהינם  בחברהבעלי השליטה 

-המהוות כ החברהל ש"ח ע.נ. ש 1 בנות מניות רגילות 2,089,326 -באה, לתם המובשליט בבעלותם תוחבר

בעלי )להלן: " (בחברהמזכויות ההצבעה  57.24% -)כ החברהע של הנפרו המונפקמהון המניות  57.24%

 .(השליטה בחברה"

סקה אישי בעעניין  ילעב םהינ רחל לוטןו "ה שאול לוטן, ההשליטה בחברה יבעלטעם מ יםהדירקטור

  . )ככל שיוענקו( שיפוי ופטור, ניין הביטוחים לעטבמושכן הם  לעיל 1.2יף בסענויה מה

בשליטתו , חברה פרטית ניהול עם חברת לוטן ש.ר. ניהול בע"מהת להסכם החברה בתוספ ותישור התקשרא .2

 בחברהובעל השליטה , דירקטור מנכ"ל – וטןל לשאושל מר 

וטן ש.ר. ניהול בע"מ, ת לחברעם הול ילהסכם נפת ברה בתוסחהתקשרות האת  לאשר :המוצעת החלטהית תמצ

 ( שנים3תקופה של שלוש )ל ,כ"ל, דירקטור ובעל השליטה בחברהמנ – חברה פרטית בשליטתו של מר שאול לוטן

 להלן.  וי שיפורטבתנאים כפ 1.11.2020החל מיום 

 

לי שור אסיפת בעבלת אילק פוףו, בכראיש ,2020וני בי 30מיום  םתרה בישיבריון החבודירקטותגמול ועדת ה

מ, חברה פרטית ע"חברת לוטן ש.ר. ניהול בהתקשרות החברה בתוספת להסכם הניהול עם החברה, את מניות 

 ת בחברהוהגברת רחל לוטן, דירקטוריחברה מר שאול לוטן, מנכ"ל, דירקטור ובעל השליטה ב בשליטתו של

 3-, להניהול הקייםכם ך הסיואר, המוצע לאישור ולניהסכם ההספת לרת התוסגבמ. [1]"(ולהיחברת הנ"להלן: )

  .וללא כל שינוי קייםהניהול תנאים של הסכם ה באותם ,1.11.2020החל מיום שנים נוספות 

 : ורשיהמובאים לאול הסכם הניהתנאי עיקרי 

ל לוטן ובאמצעות מר שא"(, הקבוצה" :מעניקה לחברה ולחברות בנות וקשורות לה )להלן ברת הניהולח .2.1

ת ביחס לחברות הקבוצה בנוגע לפעילות העסקי בין היתר, ייעוץ וליוויל הכוללים, שירותי מנכ" "(,לנההמ")

רה ופרויקטים החב בצעתמהביצוע של הפרויקטים אשר ן תפעול עסקיה, יזום וארגווהשוטפת של הקבוצה ו

כפי  ילות הקבוצהפע ות בתחוםאפרויקטים ועסקצועם, איתור ינוספים אשר הקבוצה תיזום ו/או תפעל לב

רכה וייעוץ בפעילות יותה העסקית, הדים הקשורים לחברה ומדינבנושאים אסטרטגיים שונ לעת היו מעתשי

מערכת החשבונות הניהולית והפיננסית גע לבנו םיעים עם בנקים ומוסדות כספימגננסית, תזרימי מזומנים, פי

שירותי מנכ"ל באמצעות  מתןוק, בנוגע לשיו עו,על ביצו הת החברה ולבקרלתקציב פעילו של החברה, בנוגע

כל  ןוכ ה של החברהל בחברות בתחום פעילותידי מנכ"-ע כל הפעולות אשר מקובל לבצען עלהמנהל, ביצו

 "(. שירותי הניהולמעת לעת )להלן: " םעל ידי הצדדי םאשר יוסכ שירות נוסף

 
 רה פרטית בבעלות שאול ורחל לוטן בוטן ש.ר. ניהול בע"מ, חל [1]
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 הניהול תקופת הסכםרה למשך כל החבכמנכ"ל  לרותיו של המנהלהעמיד את שי חברת הניהול מתחייבת .2.2

שרה מלאה הל יקדיש את מרבית זמנו בהיקף של מר המנ, כאשכהגדרתה להלן, ותקופת ההסכם המוארכת

. מובהר כי אין בכך כדי לגרוע מזכותו של המנהל הרבלח יםל הקיהוהניפי הסכם -הניהול על יתלשם מתן שירו

 .הקייםול ניהת הסכם הום בכפוף להוראיסוקים נוספיעלעסוק ב

)מאה  150,000סך של  לחברת הניהול שתעמיד חברת הניהול לחברה, תשלם החברהותי הניהול בתמורה לשיר .2.3

 4.6אמור בסעיף כמוש ברכב שיי וובגין שש"ח  9,585סך של מסכום זה יופחת וש אלף( ש"ח לחוד וחמישים

 ."(דמי הניהול)להלן: " להלן

ידה במדד לא ובמקרה של יר 14.11.11ביום  לצרכן שהיה ידועחירים המ מדדית ילעצמודים ליהיו דמי הניהול  .2.4

 כאמור. יבוצע עדכון 

 שישולם במועד התשלום.יתווסף מס ערך מוסף כחוק  הוללדמי הני .2.5

שיועמד  שי של המנכ"לי הניהול ולשימושו האיצרכי העמדת שירותל ,וליההחברה תעמיד לרשות חברת הנ .2.6

שווי ן ש"ח מדי חודש בגי 9,585בסך של  תבחברות דומוים במעמדו נהלמקובל למכ, רכב מנהלים מטעמה

 . (לעיל 2.3בסעיף  לאמור בהתאם) השימוש ברכב

צרכי אספקת בכירים בקשר עם  יםהלהמנהל יהא זכאי לתנאים המקובלים בחברה לגבי המנכ"ל ו/או מנ .2.7

לצורך ייד, וטלפון סלולרי נ ברכב, ריולפון סלל( ט1בות: ה, לרהחבר על חשבון והול אשר יועמדו לשירותי הני

וציוד תקשורת  ייד ומדפסת בביתונ ( מחשב2; שו האישיולשימו ידו לחברה-הספקת שירותי הניהול על

 ים נוי( מ4נט בביתו ועלות שוטפת; (  חיבור טלפוני וקו אינטר3לצורך התקנת המחשב בביתו;  סטנדרטי

 ם.וניתעיל

הוארך "( והמועד הקובע)" 2011בנובמבר  14ביום תוקפו ס ליכנם נייהק ניהולם הכהס – לכם הניהותקופת הס .2.8

 ת לוום הניהול הקיים והתוספ. הסכ2020בנובמבר  13 מד בתוקף עד ליוםעוך שהיום הוא ך השנים, כבמהל

ור אסיפת בעלי פוף לקבלת אישכב, 2020ר במבבנו 1החל מיום )שלוש( שנים  3תקופה נוספת בת ל יוארכו

ם, ך ההסכ, יוארכתהמואר לאחר תום תקופת ההסכם. "(תקופת ההסכם המוארכת")להלן: רה ניות החבמ

 ת.ידם באותה הע-שיוסכמו עלכמת הצדדים ולשינויים כל דין ובכפוף להסת בכפוף להוראו

הניהול הקיים סכם שירותי ת האא רשאי להביעל אף האמור לעיל, מוסכם בזה, כי כל אחד מהצדדים יהיה  .2.9

 "(. מוקדמתתקופת ההודעה היום לפחות מראש )להלן: " 180ב שתימסר למשנהו, דעה בכתבהודי סיום יל

תחליט לא אם משיך ולמלא את תפקידו, אמוקדמת יידרש המנהל להדעה הלך תקופת ההומהיובהר כי ב .2.10

קה, סונה וההעאי הכהכל תנ להמשךאי כז הל יהיהמנוה החברה שהוא לא ימשיך למלא את תפקידו בפועל

 המוקדמת, ללא שינוי או שיקבל תשלום חלף הודעה מוקדמת.ההודעה פת בתקו

ם הניהול ובמשך תקופה של פי הסכ-הול עלרותי הניהעמדת שיתקופת  כל ךמשכי בת מתחייבניהול חברת ה .2.11

לא ( 1:  המנהל לרבותל, ויה, חברת הנ"(אי תחרותתקופת ההסכם )להלן: " שנה לאחר מועד סיום תקופת

 וולא יקבל ופו/או ישתת ויעסקלא ( 2 -ורתה להלן ו/או בפעילות הקבוצה כהגדי בעסק וא/ו בקבוצה יתחרו



 
 

- 6 - 

כעובדים,  – ת האמור)לרבות ומבלי לפגוע בכלליו ו/או באופן כלשהו ורהבצ ין וסוג שהואל ממכ תפקיד

 ועניקיא ולחרת(, אטה או בכל דרך ת אמצעי שליחזקהל ם, בדרך שמנהלים, יועצים, סוכנים, בעלים, שותפי

ברה ו/או תאגיד ח הי, לרבות שותפות,והכל בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בכל ישות כלש ניהול, ותיירש

 סקיה. בעו/או  בחברההמתחרה  אחר

כרה והש ולעשיה, תפעם וביצוע פרוייקטי בניה למטרות מגורים, משרדים, מסחר ותזויי–" פעילות הקבוצה"

 . , בארץ ובחו"ליות עבור אחרים, ניהול נכסי נדל"ןות קבלנבודביצוע ע ,ם מניבים שוניםשל נכסי

ול ולמנהל, לכל נזק כיסוי נאות לחברת הניהטוח מתאימות בעלות בית ום פוליסיברה לקיבאחריות הח .2.12

ה ל זלובכ הולהני תיעמדת שירוול ו/או למנהלים אגב או בקשר עם השעלול להיגרם לחברת הניה אפשרי

ברה לביטוח נושאי משרה העוסקים בפעילות מסוג ם המקובלים בחומית בסכוזא, מקצועי יטוח אחריותב

דת שירותי ידי חברת הניהול לטובת העמ-ח המנהלים שיועמדו עלה בכפוף לדין לביטוברה. בנוסף, תפעל החז

 על בכפוף לדין,חברה וכן תפת השוכהמשרה שר כם זה במסגרת ביטוח אחריות נושאיפי הס-הניהול על

ן לא י מר לוטיובהר כ לשיפוי בתנאים המקובלים לנושאי משרה בכירים בחברה. ייבותהתחהם להעניק ל

 יות מהחברה.כאי לכתב פטור מאחרז יהיה

בה וכן אודות התקשרות החברה אי משרה חברה לדירקטורים ולנושכתבי השיפוי שהעניקה הדות לפירוט או .2.13

השנתי לשנת  רטים הנוספים לדוחהפ וחבד רוטראו פיה רורים ונושאי משחריות דירקטח אויטבפוליסת ב

 30.6.2020החברה מיום  כן דיווחו (2020-01-032076 סמכתא מס')א 2020במרס  30שפורסם ביום  2019

 . (2020-01-060958אסמכתא מס' )

 הדרך שבה נקבעו תנאי ההתקשרות

גמול תהבה וגולוטן  של מר ניםרב השעי והמקצו יונ, ניסין היתרחשבון בבנלקחו דמי הניהול במסגרת קביעת  .2.14

ר התקיימה בהרכב אש ,2020ביוני  30מיום  רה, בישיבתההחבשל  גמולתהיצוין כי ועדת  כןהנוכחי והמוצע. 

גורם ערך על ידי רה אשר ניניתוח רמות התגמול המקובלות לתפקידי הנהלה בכעל בהתבסס  קבעה, מלא,

 בהתאם מהווה "הליך אחר" החברה לש תגמולהועדת  דעתשבו לפן ובא ח כנ"ל נערךתוני, כי לחברה חיצוני

שנשאבו מחברות שונות במשק על מאגר נתונים תמכו ים הסיתהשוואים התונ. הנהחברות חוקהוראות ל

 לתפקידו של מר לוטן.התפקיד המקבילים נושאי דומים לת יובעלות תחומי פעילות ואחר

 שרויותההתק ים לביצועהדרוש האישורים

 זה: לפי כל דין ובכל-שים עלרולקבלת כל האישורים הדות , כפופת לעילורטה המפוחברת היושרוקהת .2.15

 .2020ביוני  30ביום  תקבלה – תגמולעדת הואישור  .א

 . 2020ביוני  30ביום  תקבלה – דירקטוריון החברהאישור   .ב

וס נכית ם אודוילפרט  – פי דין-ברוב הנדרש על ות של החברהאישור האסיפה הכללית של בעלי המני .ג

  . לדיווח זה פרק ב'החברה, ראה ות של ניי המדת של בעליפה המיוחסהא
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 עסקאות מסוגה של ההתקשרות או עסקאות דומות לה

לדוחות הכספיים של  1ה29ביאור ניהול בע"מ ראה לפירוט בדבר הסכם הניהול הקיים עם חברת ש.ר.  .2.16

ס' תא מ)אסמכ 2020במרץ  30ביום  ורסם, אשר פ2019החברה לשנת התקופתי של  וחדלפו צורר אשהחברה 

 .הפנייה של דרך על כאן מובאדוח תקופתי זה, ב מפורטה המידע(. 2020-01-032076

 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה

ם אי כהונתביחס לתניצוני חשל יועץ וואתיים החברה נתונים השודירקטוריון  התגמולהובאו בפני ועדת  .2.17

 . השל החברף ענדומה בת וליפע בהיקףאו ו/ומה ד בסדר גודלרות ציבוריות "לים בחבמנכ ם שלליהוגמות

מחברות שונות  שנשאבונים ייעודי מתבססים על מאגר נתהיועץ החיצוני "י נלקחו עש הנתונים ההשוואתיים .2.18

 רייםהעיקפייניה אכמו כן נבחנו מ .חברההנכ"ל מ לש ולתפקידדומים ות ואחריות ילק בעלות תחומי פעבמש

 .חזור הפעילות וכו'רה, מל החבה שובכללם אופי פעילותשל החברה 

 1ה29ביאור מופיעים ב)שעיקריו  והדירקטוריון בחנו את תנאי הסכם הניהול הקיים חברי ועדת התגמול .2.19

 פת הארכת הסכםזהים גם בתקו וריוותאשר  ותוספותיו( 2019 לשנת לדוחות הכספיים השנתיים של החברה

התגמול וכי התגמול נחיות שנקבעו במדיניות קרונות והההעתואם את  יםהקיהול ם הנישהסכ בעוקו ניהולה

ן לחברת הניהול הינו הוגן וסביר בנסיבות העניין וזאת, בין היתר, לאור כישוריו, ניסיונו, השכלתו הנית

 תים. שירורת הענקת הגחברה, במסותרומתו המשמעותית של מר לוטן ל

)באמצעות למר לוטן השכר המוצעים נאי ת תעלושבין חס את הי וריון בחנוירקטוהד חברי ועדת התגמול .2.20

שבין וכן בחנו את היחס  %4-כאשר מסתכם לדי החברה של שאר עוב הממוצעלשכר ביחס הניהול( חברת 

 ..8%4 –אשר מסתכם לכ די החברה של שאר עוב חציוניהלשכר השכר המוצעים ביחס נאי ת תעלו

ברה ון החקטוריודיר גמוללהערכת וועדת התייחס הקריטריונים דלעיל, ובהת ת כלקבדילאחר  ..2.212.19

 ןלוטמר המוצע לסקנה כי התגמול ריון החברה למודירקטו התגמול ה ועדת, הגיעלוטןשל מר  מתובי תרולג

 גבולות מדיניות התגמולב ו מצויהינכי שלא חל שינוי בתנאי העסקתו ו לאור העובדהובפרט  הינו הוגן וסביר

ה ו/או וניהול אינה מהותקשרות בהסכם ההודירקטוריון החברה כי ה תגמולדת הכמו כן קבעו וע. של החברה

 בחוק החברות. כולל חלוקה, כהגדרת המונח

, לאור חברת הניהוללומים להם תהא זכאית פירוט של העלות השנתית לחברה בגין התש להלן ..2.222.20

 ה(:העסקחודשי  12האמור לעיל )החישוב בוצע עבור 

תגמולים   תים )אלפי ש"ח(  עבור שירותגמולים ב גמוליםקבל התי מפרט
 אחרים 

 סה"כ

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
 נקמע שכר בהון 

תשלום 
מבוסס 

 מניות
דמי 
   (1) ניהול 

י דמ
 עמלה  עוץ יי

אחר 
(2 ) 

ריבית/ 
 אחר

אלפי  )
 ש"ח(  

 ולשא
לוטן 
ת ו)באמצע

לוטן ש.ר. 
ניהול  
 בע"מ( 

רה שמ מנכ"ל 
 מלאה

 

57.09% - _ - 1,742 - - 115 - 1,857 
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 וללא מע"מ. 30.6.2020יום לד עירים לצרכן חהפרשי הצמדה למדד המולל כ (1)
  בפועל סכומי ההוצאה נמוכים יותר.  כאשר דש בגין אחזקת רכבלחוש"ח  9,585של ימלי סיס הסך המקסהנ"ל הינו על בהסכום  (2)

 

 , ברהבח טהליהשל של בעבתו יעל לוטן,  "דעועם הקיים הסכם העסקה תוספת לרות החברה בקשהתאישור  .3

  צהשל הקבו פטיתשת מנת כיועצכההמ

, בתם של לוטןיעל גב' הלאשר את התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה עם : המוצעת תמצית ההחלטה

 1.11.2020החל מיום נים ש 3של  לתקופה ,בוצהמשפטית של הקבעלי השליטה בחברה, המכהנת כיועצת 

 בתנאים כפי שיפורטו להלן. 

משפטית ראשית של צת עיובהיותה חברה ת משרה בשאנוכ תהנכמ השליטה, יבעל של םבת, טןל לוהגב' יע

 18ותק של בעלת והינה  במנהל עסקים BA -טים ובמשפ LLBבהשכלתה הינה בעלת תואר אשר  הקבוצה

 הבת כדירקטורית בחברהעו"ד לוטן מכהנת . כמו כן, (העובדת": "בסעיף זה )להלן שנים במקצוע עריכת הדין

ן ד לוטעו". מחוץ לישראלבנות בות חברות ררות הקבוצה, לבחרבית בממ וכן "ים בענכס , לוינשטיןהציבורית

 .2005צה משנת בובקעובדת 

עורכי דין נוספים מלבדה, כאשר  3 כיום המחלקה המשפטית של הקבוצה אשר מונהעו"ד לוטן עומדת בראש 

חלף  אתטין וזוט לחלכמע אופן עצמאיומתפקדת בחבה המחלקה הוריצוין כי במהלך השנים האחרונות, 

 .החברה לרכוש בעבר במיקור חוץבהיקף רחב שנהגה  רותים משפטייםיש

ת" או "חברה קשורה" או "חברה מסונפת", כהגדרתן בחוק ניירות ערך, וכל "חברת ב החברה –" הקבוצה"

 .1968 –תשכ"ח 

י פת בעלאסיישור אבלת לקוף בכפאישרו,  ,2020 ניביו 30מיום  םודירקטוריון החברה בישיבת תגמולועדת ה

בתו של בעל עם הגברת יעל לוטן,  להסכם העסקה הקיים ספתרה בתוחבהתקשרות האת  החברה, תמניו

 .ומנכ"ל החברה השליטה

 1.11.2020מיום החל שנים נוספות  3-, להקיים במסגרת התוספת להסכם העסקה יוארך הסכם העסקה

של  בסך תחודשי משכורת( 1: ןהלל רטיםפומם הדכוניעה למעט קייםעסקה הההסכם באותם תנאים של ה

ד יית מדצמוד לעל (העסקה הקייםם הבהתאם להסכברוטו  ש"ח 40,195 סך של חלף)וטו בר "חש 48,000

של ירידה במדד לא יבוצע במקרה  כאשר לצרכן שיהיה ידוע במועד כניסתה לתוקף של התוספתהמחירים 

ש"ח,  6,000שי עד לגובה של דוי שימוש חושו לפיהגב' לוטן  תמד לרשוכב שיועשווי הר הגבלת (2 .אמורעדכון כ

 . (הקייםבהתאם להסכם ההעסקה ש"ח  5,200 חלףהמס )שויות ר ידי פי שיהיו, מעת לעת, עלקונים כבכפוף לתי

 :לאישור יםהמובאעסקה ההתנאי י קרעי

לרבות , "ן של הקבוצהלוון פעילות הנדכרוך במגטי השפהמך המערהובלת ת בתפקידה תעסוק העובד במסגרת .3.1

, החברה עם צדדים שלישיים של ליווי פרויקטים משותפים עין,מקרקה של ומכיר השיכאות רקת עסהובל

ליווי , הקבוצהמזכירות ופיקוח על עבודת ל ניהו, שוניםורישוי  ייצוג הקבוצה מול רשויות בהליכי תכנון

, בוצההקת של ות ו/או פרטיריוקות ציבול בהנפום טיפח בקשר עיקות, ניהול ופימנהלכיפה הוהובלת נושא הא

ממנה  דרשאו יי/נדרש ושא אחר שנווכל  ,הקבוצהעמם עובדת  יםי עורכי הדין השונמשרד עםר ניהול הקש
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ין בג ללא קבלת תמורה כדירקטורית בחברות בקבוצהובדת העשל הקבוצה. כמו כן, תכהן שפטית כיועצת מ

כולל את הרבדים  אינוכולל את תפקיד מזכירת החברה וכן,  אינו תפקידה של הגב' לוטןיובהר, כי  .כך

ות ממשל תאגידי ו/או שוק ההון ו/או ייעוץ במסגרת עסקאות שלבעל הבאים: מתן ייעוץ משפטי בסוגי

בעל השליטה קיים השליטה קיים עניין אישי ו/או ייעוץ בתחום של דיווחים לשוק ההון, לרבות עסקאות של

 עניין אישי באישורן.

ת על פי דבועתפקיד תפעל ההלביצוע  רה. בכל הקשוחברלמנכ"ל הכפופה  עובדתה תהיה הסגרת תפקידה זמב .3.2

 מנכ"ל החברה, כפי שתימסרנה מעת לעת.ו חברה ונהליה, בהתאם להנחיות הדירקטוריון,מדיניות ה

 תפקידה של העובדת יהא בהיקף משרה מלאה. .3.3

 יםבעארח )"ש 48,000 סך שלברוטו, בדשית כוללת חו תורלמשכ זכאיתתהא  בחברה, העובדתבודתה בגין ע .3.4

 במועד עוידשיהיה  מדד המחירים לצרכןצמודה לעליית תהא אשר ( "המשכורת)להלן: "ח( ש" ףאלושמונה 

ר. בוצע עדכון כאמויבמקרה של ירידה במדד לא . עסקה הקייםהיסתה לתוקף של התוספת להסכם הנכ

  .ברוטו ש"ח 40,195 סך שלנה זה הידיווח  תאלמועד הוצמשכורתה של העובדת נכון 

לכל הנהלת  13ת החלטה על חלוקת משכור תתקבלש, ככל 13ת אחת לשנה למשכור דת תהא זכאיתובהע .3.5

 החברה.

. "(קהמענמשכורות בגין כל שנת עבודה קלנדארית )" 2עד שנתי, בגובה של  אית לקבל מענקזכהעובדת תהא  .3.6

 םייבחנו בהתאשר וא ושאת המשרהנלוונטים שיהיו רל ,הדירקטוריוןקבע יהמענק ייקבע בהתאם ליעדים ש

  דת במהלך השנה.ובעל ידי הע קעושלמאמץ והזמן שי

 באישור המענק, יהיה עניין אישי שאין להם דירקטורים של בהחברה, ברו לעיל, דירקטוריון האמור אף על

 דים עדת ביובהע עמידת לבחינת בהתאם ענקמויוכל להפחית מסכום ה ורמענק כאמואישור ה בחינה על אמון

ישורו על ידי דירקטוריון ד אימים ממוע 14בתוך  עובדתל לםהמענק ישולעיל.  וגדרו כאמורשה כפי אישיים

 ם יצירת מצג או נוהג ביחס לשנים שלאחר מכן.ר בזאת כי אין בתשלום מענק כאמור משובההחברה. מו

 ריםקטודיר של בברו רהבהח דירקטוריוןולאחר מכן ול גמהתועדת  תירשא, לעילעל אף האמור  ,פיןחילול

של  התרומתל בהתאםאת זם, ודידיליעדים מ, שלא בהתאם עובדתק שנתי למענ לאשר, עניין אישי םשאין לה

כאמור  טוריוןהתגמול/דירקועדת . מענק בשיקול דעת משכורות 2סכום שלא יעלה על וזאת ב לחברההעובדת 

   .לעיל רטוכמפ יעדים לפי המחושבמענק ה ףחל ישולם ,בסעיף זה לעיל

ן הטבות ותנאים בגיכל תשלום לצורך  סיבלבד תהווה בסורת המשכבהר בזאת, כי וסר כל ספק מן הלמע .3.7

עבודה  וםוחישוב שווי י וח אובדן כושר עבודה, ביטרין, הפרשות לגמל, לרבות לעניין פיצויי פיטוסוציאליים

 .ויום חופש

מס אחר אשר חל  וו/א ה וכל היטלת, מס הכנסריאובוח לאומי, מס תשלומים לביטכו ינווהמענק  המשכורתמ .3.8

 .פי דין-על העובדת על

 הקודם.  חודש עבור החודשכל ל 1-בפעמים בשנה  12אחת לחודש, עובדת לתשולם  המשכורת .3.9

ש פרי, החברה תלקופת הפנסיה מידי חודש %6ש העובדת תפרי – וקרן השתלמותפנסיה ם מנהלי ביטוח .3.10

ש דומידי ח ברה יפרישוהעובדת והחופין, לילח .יי פיטוריןעל חשבון פיצו 8.33% – ו וליםתגמבגין  6.5%
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בגין  תתפריש העובד 6% ;ובדתעהשל  שכר החודשיהמהמחושבים כאחוזים  את הסכומיםח מנהלים לביטו

  .ויי פיטוריןעל חשבון פיצ 8.33%וכן תפריש החברה  םמולירה בגין תגחבתפריש ה 6.5%תגמולים, 

שכר המ המחושבים כאחוזים ,יםאת הסכומהשתלמות  מידי חודש לקרןרישו והחברה יפ , העובדתכן כמו

 עובדתהחברה תבטח את ה, בנוסף. תפריש החברה 7.5%, תפריש העובדת 2.5%העובדת, של  ודשיהח

 2.5%תהיינה עד  חודשי. ההוצאות בגין ביטוח כזה פיצוי ר העבודה המבטיחושבביטוח בפני אובדן כ

 של העובדת.  השכר החודשימ

נים כפי לתיקו )כפוף ש"ח 6,000 ל של עדלושימוש חודשי כ וויבש רכב חברה בדתהעו תרשוה תעמיד לברהח .3.11

נין: ן לפי העהל)ל( סכם ההעסקה כיוםח בהתאם להש" 5,200 חלף)מעת לעת, על ידי רשויות המס( שיהיו, 

 . ברהדי החלואן על ימישולמו בש בו בשימוו זקת הרכב(. כל ההוצאות הכרוכות באח"הרכב"

רבות כל על חשבון החברה, ל ולאריטלפון סל (1ע"ח החברה:  יםאהבאים נתא זכאית לההעובדת ת .3.12

תקנת ה מחשב נייד ומדפסת בביתה וציוד תקשורת סטנדרטי לצורך( 2 ;ות בטלפוןההוצאות הכרוכ

 . עיתוןמנוי ל (3בביתה;  המחשב

  בהתאם. וביטוח מקצועי ו"דן שנתי של עועבור רישי לוםבתשהעובדת עבור החברה תישא  .3.13

 העובדת.תה של חום עבודשונות בת מקצועיות שתלמויותא בעלות הה תישברהח .3.14

ד ם הוא עומיווהוארך במהלך השנים, כך שה 2011בנובמבר  21ביום יכנס לתוקפו הקיים נ עסקההההסכם  .3.15

כם ת להסלתוספהחברה ות ימנ אסיפת בעליבלת אישור לקוף בכפ. 2020בנובמבר  21ד ליום בתוקף ע

בנובמבר  1( שנים החל מיום )שלוש 3 בת לתקופה וכלו יואר ם והתוספתהקיי קהעסההסכם ה ,עסקההה

וף סכם, בכפרך ההוא, יהמוארכת ההסכםלאחר תום תקופת . ("ארכתההסכם המותקופת )להלן: " 2020

 אותה העת.בידם -ינויים שיוסכמו עלים ולשות כל דין ובכפוף להסכמת הצדדלהורא

יינו החל מיום  ה בחברה, דההעסקתחילת ם תניין יימנה החל מיודבר וע לכל תותק העובד ר כימובה .3.16

20.1.2005 . 

 הסכםתקופת ה כליחולו במשך  הקייםעסקה הלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל הוראות הסכם ה .3.17

תה של החברה כדי לגרוע מזכו . אין באמור לעילאישורםכפוף להוצגו לעיל בשלמעט השינויים  המוארכת

ין לאלתר בנסיבות המצדיקות פיטורהתוספת לו ו הקיים קהעסהרות נשוא הסכם הת ההתקשים אילס

 יטורין וזאת בכפוף להוראות הדין.ללא תשלום פיצויי פ

דעה בכתב תן הוידי מ-, עלואזמן שהם זה לכלל סיום, בכל הסכ הביאכל אחד מן הצדדים יהיה זכאי ל .3.18

 ."(תהמוקדמ ודעההתקופת הלהלן: ") יום מראש 30 לבהתראה ש

ורך במתן ן הודעה בכתב וללא צמתי יד-לבאופן מיידי עהעסקה  הסכםאת ית לבטל החברה תהא רשא .3.19

ה יסודית של הסכם זה הוראפרה ובדת ה( הע1 התראה כלשהי, בין היתר בקרות אחד מהמקרים הבאים:

בית על ידי שעה רהו ( העובדת2; התראה בכתב לה הימים מיום שנמסר 7 ההפרה תוך א תיקנה אתול

 ל החברהנטרסים שאו בניגוד לאישלא בתום לב  ( העובדת פעלה3; קלוןעימה  ישש המשפט בעבירה

או קרו נסיבות /והקבוצה ולפי החברה ( העובדת ביצעה מעשה שיש בו משום הפרת אמון כ4והקבוצה; 

 יי פיטורין.ללא תשלום פיצוולפטר את העובדת לאלתר  ן ניתןהן לפי הדישב
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חברה לביטוח וזאת בסכומים המקובלים ב מקצועיתאחריות  יטוחלקיום פוליסת בהחברה  תריוחבא .3.20

ביטוח דת במסגרת וסקים בפעילות מסוג זה. בנוסף, תפעל החברה בכפוף לדין לביטוח העובעובדים הע

שיפוי בתנאים לה התחייבות ל קבכפוף לדין, להעניה וכן תפעל שרוכשת החברה ות נושאי המשראחרי

 ריות מהחברה.זכאית לכתב פטור מאחובדת לא תהא י העהר כיוב אי משרה בחברה.ים לנושקובלמה

ה ת החברהתקשרודות כתב השיפוי שהעניקה החברה לדירקטורים ולנושאי משרה בה וכן אוודות לפירוט א

אשר  2019נת ה לשתי של החברפהדוח התקושרה ראה ים ונושאי מדירקטוריות חרבפוליסת ביטוח א

: )אסמכתא 30.6.2020ודיווח מיידי מיום  (2020-01-032076ס' מאסמכתא ) 2020במרץ  30יום סם ברפו

2020-01-060958.) 

 ההתקשרות בה נקבעו תנאיך שהדר

 גמולהתוגובה לוטן  עו"ד לשהמקצועי ה שבון בין היתר, ניסיונו בחנלקח הכוללתגמול הת יעקבבמסגרת  .3.21

נות וההנחיות קרואם את העה של עו"ד לוטן תוי הסכם ההעסקכתגמול קבעה ת הועדמוצע. חי והכהנו

ניתוח על  תבססההשל החברה, בישיבתה,  גמולתהכן יצוין כי ועדת רה. התגמול של החבות נידישנקבעו במ

עמו גם   ,לחברהחיצוני צועי מקגורם ידי  על ערךנ אשררה ילות לתפקידי הנהלה בכרמות התגמול המקוב

סיס לעבודתו של היועץ, מסתכמים על מאגר נתונים ששימשו בתיים השוואים הונתהנ ן.הועדה דיוה רכע

, שכר בתחומים השוניםתיים מתוך סקרי יפותח נבנה ומתעדכן על ידו ונשען על נתונים אמייעודי אשר 

ן שבו ופבא "ל נערךח כנונית. ממקורות אחריםתיים ים אמוספים שהתקבלו מהחברות וכן נתונינים ננתו

 .חוק החברותאות וראופן שמקיים את הב ך אחר""הלי מהווה ל החברהש ולתגמהדת עולדעת 

 האישורים הדרושים לביצוע ההתקשרויות

 כלל זה:בפי כל דין ו-רושים עלהדרים ל האישולקבלת כות כפופיל, לע תות החברה המפורטיוהתקשרו .3.22

 .2020ביוני  30ם יוב התקבלהאישור  – תגמולה ועדת אישור .א

 .2020ביוני  30ביום  התקבל האישור  – החברהריון וטקדיראישור  .ב

וס כינלפרטים אודות   – פי דין-רוב הנדרש עלב עלי המניות של החברהשל בללית פה הכהאסי וראיש .ג

  . ח זהלדיוו פרק ב'החברה, ראה יות של של בעלי המנ האסיפה המיוחדת

 לה עסקאות דומותו אעסקאות מסוגה של ההתקשרות 

של ספיים וחות הכלד 2ה29ביאור ראה  הגברת לוטן,עם ה הקיים ותוספותיו סקהעהסכם  רלפירוט בדב .3.23

אסמכתא ) 2020במרץ  30ביום  רסם, אשר פו2019פתי של החברה לשנת לדוח התקופו אשר צורה החבר

 .הפנייה של דרך על כאן מובאתקופתי זה, ח דוב המפורט המידע(. 2020-01-032076 'סמ

 וריון לאישור העסקהוהדירקט לועדת התגמו וקינימ

ם ונתביחס לתנאי כה אתיים של יועץ חיצוניחברה נתונים השווהן ריורקטודיו הובאו בפני ועדת התגמול .3.24

ו ענף של ר גודל דומה או בעלות פעילות באותבסדתפקיד דומה בחברות ציבוריות י ותגמוליהם של בעל

 .דומים בחברהם יעלי תפקידקת בסהע תנאייים של תהחברה ונתונים השווא
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פותח סיס לעבודתו של היועץ, מסתכמים על מאגר נתונים ייעודי אשר ששימשו בתיים השוואים ההנתונ .3.25

, נתונים נוספים השוניםחומים שכר בתתיים מתוך סקרי יעל נתונים אמ כן על ידו ונשעןנבנה ומתעד

ים של החברה אפייניה העיקרימכמו כן נבחנו  . קורות אחריםממתיים ימהחברות וכן נתונים אמ שהתקבלו

 חזור הפעילות וכו'.רה, מל החבה שובכללם אופי פעילות

בין היתר לאור במהלך השנים האחרונות  התרחבאשר ת לוטן של הגברעבודתה ף הוצג בפני הועדה היק .3.26

ים שירותחלף , אתזואי כמעט לחלוטין ן עצמבאופ דתפקומת טית התרחבההמשפהמחלקה שהעובדה 

עילות של הקבוצה שגדל גם פההיקף  חכונו כוש בעבר במיקור חוץף רחב שנהגה החברה לרקפטיים בהימש

 הוא. 

ואה לתפקיד שובה נהותקי הסבירה לוטן הינ לעו"דצע המוול הכולל גמהיקף הת היועץ, לפי הערכות שביצע  .3.27

 דומות. ת רוזה בחב

לשכר ביחס לגב' לוטן השכר המוצעים נאי ת תעלושבין חס את הי והדירקטוריון בחנו ת התגמולועד חברי .3.28

ת עלושבין וכן בחנו את היחס  1.8% -אשר מסתכם לכ )כולל עובדי קבלן( די החברהשל שאר עוב הממוצע

 . .2%2 -אשר מסתכם לכ )כולל עובדי קבלן(די החברה ובשל שאר ע חציוניהלשכר השכר המוצעים ביחס נאי ת

קודה ומקצועיותה פשמותם מתם והתרהיכרותחברה מה ןוודירקטורי דת התגמולברי ועלדעת ח ..3.293.28

היתר,  לוטן הנה סבירה ותקינה, בין עו"דה תהא זכאית ל לת התגמול, חבילנ"בתפקידיה ה לוטןעו"ד של 

 גבולותובמסגרת  עומדת בעקרונותוכן, הנה  מסגרת תפקידהב' לוטן לחברה בבהתחשב בתרומתה של הג

 ברה. חשל ה גמולת התיוינמד

, לוטןעו"ד לומים להם תהא זכאית שתבגין הלחברה  תמקסימליהשנתית הלהלן פירוט של העלות  ..3.303.29

 חודשי העסקה(:   12לאור האמור לעיל )החישוב בוצע עבור 

 

 כן.לצרהצמדה למדד המחירים י רשהפ ללא (1)

 יותר.  הרכב נמוכות כיום הוצאות . בדתלעומבוקש המוש המקסימלי שווי השיבהתבסס על  (2)

 .לעיל 3.5בסעיף  כאמור 13 שכורתכר, תשולם גם משבהנחה כי בנוסף ל (3)

לא קיבלה  2017-2019שנים לעיל. במהלך כל אחת מה 3.6משכורות כאמור בסעיף  2ו חה של תשלום מענק מלא, היינבהנ (4)
  .תיק שנהעובדת מענ

 

תגמולים   אלפי ש"ח(  תגמולים בעבור שירותים ) פרטי מקבל התגמולים 
 אחרים 

 סה"כ

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

 שיעור
  בהון

ר כש
 (  4) מענק ( 3)  (1)

תשלום 
מבוסס 

 יותנמ
דמי 

 ניהול  
דמי 
 ( 2)אחר  ה עמל ייעוץ 

ריבית/ 
 ראח

)אלפי  
 ש"ח( 

יועצת  יעל לוטן 
 משפטית 

משרה 
 מלאה

 

4.1% 795 96 - - - - 72  963 
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כהן מה, של בעל השליטהבנו ר לוטן, אמימר ה הקיים עם ם העסקת להסכר התקשרות החברה בתוספשואי .4

 (ופינוי בינוי 38תמ"א )ברה חבהעירונית דשות תחההכמנהל תחום 

אמיר לוטן, בנם של  רמהסכם העסקה עם לאשר את התקשרות החברה בתוספת ל :עתמצית ההחלטה המוצת

נים ש 3של  לתקופה ,של החברה ניתההתחדשות העירו ראש מחלקתיד פקבתהמכהן  ברה,בעלי השליטה בח

 להלן. נאים כפי שיפורטו תב 1.11.2020החל מיום 

 

 M.Sc  - ו B.Scשבהשכלתו הינו בעל תואר  "(ןלוטמר ")להלן: ם של בעלי השליטה בחברה בנוטן למר אמיר 

מוביל  לוטןנים. מר ש 9מזה , בחברה םהקי אותהדשות העירונית מחלקת ההתחש ברא עומדבים, חשבמ

נותו כת היתרויקט ובדיקהחל משלב איתור הפ ,ההתחדשות העירוניתבתחום  פרויקטשלבי הראי על כל ואח

עסקאות החדשות ההיקף של עותית פעל מר לוטן להגדלה משמ ם האחרונות,ניהש. במהלך הוצאתו לפועלעד לו

עסקאות חדשות מתוכן  11, כאשר "דיח 3,000-ף של כפרויקטים בהיק 26ברה מקדמת הח ון להיום,בתחום ונכ

 .ונותך שלוש השנים האחרלהמיח"ד נחתמו ב 1,000-בהיקף של כ

 

שור אסיפת בעלי יאאישרו, בכפוף לקבלת  ,2020ביוני  30ן החברה בישיבתם מיום טוריוודירק לומגתועדת ה

במסגרת התוספת . לוטן מירא מריים עם עסקה הקלהסכם ה פתתוסה בהתקשרות החברות החברה, את מני

הסכם  תנאים שלותם בא 1.11.2020החל מיום  תשנים נוספו 3-, להקיים כם העסקהלהסכם העסקה יוארך הס

של סך  לףח) וטובר ש"ח 40,000סך של בית חודש משכורת( 1 :המפורטים להלןויים השינ למעט קייםהה העסק

רכן שיהיה ידוע במועד מוד לעליית מדד המחירים לצצ( כיוםה העסקכם הלהס בהתאםברוטו ש"ח  32,283

ועמד שווי הרכב שיהגבלת  (2. )עדכון כאמור לא יבוצערידה במדד יבמקרה של  .סתה לתוקף של התוספתכני

ידי  פי שיהיו, מעת לעת, עלונים כח, בכפוף לתיקש" 6,000לגובה של שימוש חודשי עד  שווילפי וטן ל מרלרשות 

 גובהב רכב הוצאות להחזר זכאי יהא העובדלחילופין  .(הקיים עסקהההסכם המ ללא שינוימס )ות הרשוי

העסקה ם הכסח לפי הש" 6,000בה בגו החזר חלף) רתויבח לפי, למדד המדהצ בתוספת חודשי"ח ש 8,500

 הקיים(.

 
 : שורהמובאים לאיתנאי העסקה  עיקרי

פינוי ) ום ההתחדשות העירונית בחברהבתחדום פרויקטים יידו יהא העובד אחראי לייזום וקפקבמסגרת ת .4.1

  (.38בינוי ותמ"א 

על פי ד ל הקשור לביצוע תפקידו יפעל העובפוף לסמנכ"ל הפיתוח העסקי. בככבמסגרת תפקידו זה יהא העובד  .4.2

 עת.החברה, כפי שתימסרנה מעת לחיות סמנכ"ל פיתוח עסקי ומנכ"ל מדיניות החברה ונהליה, בהתאם להנ

 בהיקף משרה מלאה. של העובד יהא וידתפק .4.3

 ארבעים אלף) ש"ח 40,000של סך ברוטו בכוללת חודשית למשכורת ו בחברה, יהא העובד זכאי דתבגין עבו .4.4

לתוקף במועד כניסתה  לעליית מדד המחירים לצרכן שיהיה ידוע הצמוד "( אשר תהאת"המשכור)להלן:  ש"ח(

כרו של ון כאמור. כיום עומד שעדכ של ירידה במדד לא יבוצעקרה . במעסקה הקייםלהסכם הה של התוספת

 .  )ברוטו( "חש 32,283ד על סך של העוב
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בשימוש בו ו רכבות באחזקת הההוצאות הכרוכ ש"ח כאשר כל 6,000זכאי לרכב בשווי שימוש של  אהי העובד .4.5

חודשי בתוספת הצמדה ש"ח  8,500ר הוצאות רכב בגובה להחזאו שיהא זכאי  ישולמו במלואן על ידי החברה

 . היום(ש"ח  6,000חזר הוצאות של ף ה)חל חירת העובדפי בללמדד, 

  .נייד ן סלולרי עם קו תקשורת אינטרנטי ולמחשבולטלפאי יהא זכהעובד  .4.6

תתקבל החלטה על חלוקת משכורת שככל )בהתאם להיקף המשרה(  13ה למשכורת י אחת לשנהא זכאי העובד .4.7

 לכל הנהלת החברה. 13

. ("המענקארית )"ה קלנדבודע שנתת בגין כל משכורו 2עד כאי לקבל מענק שנתי, בגובה של זהא יד העוב .4.8

ואשר ייבחנו בהתאם  הם לנושא המשרירלוונטי שיהיו ,בהתאם ליעדים שיקבע הדירקטוריון יקבענק יהמע

 עובד במהלך השנה.למאמץ והזמן שיושקע על ידי ה

 מענק, יהיהבאישור ה אישי עניין שאין להם דירקטורים לש ברוב החברה, לעיל, דירקטוריון האמור אף על

 עובד ביעדיםה עמידת לבחינת בהתאם פחית מסכום המענקהכל לויו כאמור ואישור המענק בחינה על אמון

ימים ממועד אישורו על ידי דירקטוריון  14בתוך  המענק ישולם לעובדי שהוגדרו כאמור לעיל. כפ אישיים

 .שלאחר מכןנים והג ביחס לשין בתשלום מענק כאמור משום יצירת מצג או נאאת כי מובהר בזהחברה. 

 קטוריםדיר של בברו החברה דירקטוריוןולאחר מכן התגמול ועדת  תירשא, ללעיעל אף האמור  ,חילופיןל

של  ותרומתל בהתאםאת זם, ודידיליעדים מ, שלא בהתאם עובדלאשר מענק שנתי ל, עניין אישי שאין להם

כאמור  דירקטוריוןו התגמולועדת ק בשיקול דעת . מענמשכורות 2סכום שלא יעלה על וזאת ב לחברה ובדהע

   .לעיל כמפורט יעדים לפי המחושבמענק ה חלף ישולם ,לעילה בסעיף ז

תשלום בגין הטבות ותנאים  המשכורת בלבד תהווה בסיס לצורך כלבזאת, כי  ל ספק מובהרהסר כלמען  .4.9

עבודה ויום ות לגמל וחישוב שווי יום הפרשדן כושר עבודה, אוברין, ת לעניין פיצויי פיטו, לרבוסוציאליים

 .חופש

ל חר אשר חל עמס א סה וכל היטל ו/אוהכנ ומים לביטוח לאומי, מס בריאות, מסוכו תשלינ המשכורתמ .4.10

 פי דין.-על העובד

בגין  %6.5דש, החברה תפריש מידי חו 6%לקופת הפנסיה העובד יפריש  – ותביטוח מנהלים וקרן השתלמ .4.11

ודש לביטוח מנהלים מידי חו חברה יפרישהעובד והילופין, חל .חשבון פיצויי פיטוריןעל  8.33% -ו  גמוליםת

 6.5%בגין תגמולים,  פריש העובדי 6% ;העובדשל  החודשיכר שהמכאחוזים  םהמחושבי ,מיםאת הסכו

 .ון פיצויי פיטוריןעל חשב 8.33%וכן תפריש החברה ם רה בגין תגמוליתפריש החב

שכר המחוזים כא מחושביםה ,הסכומיםאת למות פרישו מידי חודש לקרן השתכן, העובד והחברה יכמו 

בביטוח , תבטח את העובד החברהף, נוסב. החברה תפריש 7.5%, פריש העובדי 2.5% ;העובדשל  החודשי

 מהשכר 2.5%זה תהיינה עד יטוח כפיצוי חודשי. ההוצאות בגין ב המבטיחודה בפני אובדן כושר העב

 החודשי של העובד. 

"( והוארך במהלך השנים, עהקוב המועד)" 2011ובמבר בנ 14ביום לתוקפו  יכנסהקיים נ עסקההההסכם  .4.12

ת החברה בכפוף לקבלת אישור אסיפת בעלי מניו. 2020בר בנובמ 21קף עד ליום הוא עומד בתו ך שהיוםכ

וש( שנים )של 3ופה נוספת בת לתקיוארכו ה הקיים והתוספת לו הסכם העסק ,עסקההלתוספת להסכם ה

 "(. כתהמואר סכםקופת ההת)להלן: " 2020מבר נובב 1החל מיום 
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הצדדים  להסכמתובכפוף פוף להוראות כל דין ארך ההסכם, בכ, יורכתהמוא לאחר תום תקופת ההסכם .4.13

 ידם באותה העת.-ולשינויים שיוסכמו על

 הסכםהתוספת ל יחולו במשך כל תקופתעסקה הל הוראות הסכם הת, כי כלמען הסר ספק, מובהר בזא .4.14

סיים את באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה ל . איןםשוראיפוף להוצגו לעיל בכשיים למעט השינו

פיצויי פיטורין וזאת אלתר בנסיבות המצדיקות פיטורין ללא תשלום ל נשוא הסכם העסקה רותהתקשה

 . בכפוף להוראות הדין

ב בכת הודעהידי מתן -סיום, בכל זמן שהוא, על לי להביא הסכם זה לכלכל אחד מן הצדדים יהיה זכא .4.15

 .לצד האחר ום מראשי 30ל ה שבהתרא

וללא צורך במתן  בכתבמתן הודעה  ייד-לבאופן מיידי ע העסקה הסכםאת החברה תהא רשאית לבטל  .4.16

סכם זה ולא העובד הפר הוראה יסודית של ה (1 , בין היתר בקרות אחד מהמקרים הבאים:התראה כלשהי

 על ידי בית המשפט בעבירההורשע בד ( העו2 מסר לו התראה בכתב;ימים מיום שנ 7הפרה תוך התיקן את 

צע ( העובד בי4והקבוצה;  וד לאינטרסים של החברהשלא בתום לב או בניג ד פעל( העוב3; שיש עימה קלון

טר את פבהן לפי הדין ניתן לאו קרו נסיבות ש/רה והקבוצה ומעשה שיש בו משום הפרת אמון כלפי החב

 ין.תשלום פיצויי פיטורהעובד לאלתר וללא 

ח ובלים בחברה לביטוומים המקת בסכוזא לקיום פוליסת ביטוח אחריות מקצועית ההחברת ריובאח .4.17

ביטוח  בכפוף לדין לביטוח העובד במסגרתל החברה עובדים העוסקים בפעילות מסוג זה. בנוסף, תפע

אים תחייבות לשיפוי בתנה ובכפוף לדין, להעניק ל וכשת החברה וכן תפעלאחריות נושאי המשרה שר

 מאחריות מהחברה. לכתב פטור כאיהא זייובהר כי העובד לא  שאי משרה בחברה.ים לנוובלהמק

 התקשרות ורים ולנושאי משרה בה וכן אודות השיפוי שהעניקה החברה לדירקטכתב ירוט אודות לפ

 2019חברה לשנת הדוח התקופתי של הרה ראה שדירקטורים ונושאי מהחברה בפוליסת ביטוח אחריות 

 30.6.2020ום ודיווח מיידי מי (2020-01-032076סמכתא מס' )א 2020מרץ ב 30ם ביופורסם  אשר

  (. 2020-01-060958: )אסמכתא

 דרך שבה נקבעו תנאי ההתקשרותה

ה וגובלוטן  מרשל המקצועי  ון היתר, ניסיונחו בחשבון בינלק ןגמול של מר לוטהתקביעת  רתבמסג .4.18

נות קרואם את העלוטן תו מרההעסקה של הסכם  ועדת התגמול קבעה כיע. והמוצ הנוכחי להתגמו

 של החברה, בישיבתה, תגמול/כן יצוין כי ועדת הביקורת .החברהתגמול של דיניות הוההנחיות שנקבעו במ

רה יידי הנהלה בכפקיתוח רמות התגמול המקובלות לתנ התבססה על 2020 ביוני 30ם בהרכב מלא, מיו

ששימשו תיים השוואים ההנתונ רכה הועדה דיון.ו גם עעמ, חברהחיצוני לעי צומקגורם על ידי  ערךאשר נ

פותח נבנה ומתעדכן על ידו ונשען על ו של היועץ, מסתכמים על מאגר נתונים ייעודי אשר סיס לעבודתב

ונים ם שהתקבלו מהחברות וכן נת, נתונים נוספישכר בתחומים השוניםתיים מתוך סקרי ינתונים אמ

וה מהו ל החברהש לתגמו/ועדת הביקורתפן שבו לדעת באו ניתוח כנ"ל נערך. ממקורות אחריםתיים יאמ

 .וראות החוקלה בהתאם "הליך אחר"
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 ותהאישורים הדרושים לביצוע ההתקשרוי

 ין ובכלל זה:ד פי כל-רושים עללקבלת כל האישורים הדות לעיל, כפופ תוהחברה המפורט תיוהתקשרו .4.19

 .2020וני בי 30ום בי התקבל  – תגמולה תועדשור אי .א

 .2020ביוני  30ביום  קבלהת– החברה וריוןדירקטאישור  .ב

רטים אודות לפ – פי דין-ברוב הנדרש על אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה .ג

 להלן.   פרק ב'החברה, ראה ל וחדת של בעלי המניות שהמי כינוס האסיפה

 ת או עסקאות דומות לההתקשרוסקאות מסוגה של הע

לדוחות הכספיים של  3ה29ביאור ראה  וטן,מר לעם ותוספותיו  העסקה הקייםר הסכם בדבלפירוט  .4.20

סמכתא )א 2020במרץ  30ביום  פורסם , אשר2019לדוח התקופתי של החברה לשנת פו אשר צורהחברה 

 .הפנייה של דרך לע כאן מובאי זה, פתדוח תקוב מפורטה המידע(. 2020-01-032076ס' מ

 ר העסקהוהדירקטוריון לאישול עדת התגמונימוקי ו

ס לתנאי ביח אתיים של יועץ חיצוני,ודירקטוריון החברה נתונים השוו תביקור/ועדת התגמולבפני הובאו  .4.21

אותו ו בעלות פעילות בסדר גודל דומה אבחברות ציבוריות בכהונתם ותגמוליהם של בעלי תפקיד דומה 

 .תפקידים דומים בחברהלי ל תנאי העסקת בעהשוואתיים שם ענף של החברה ונתוני

פותח סיס לעבודתו של היועץ, מסתכמים על מאגר נתונים ייעודי אשר ששימשו בתיים השוואים ההנתונ .4.22

, נתונים נוספים ומים השוניםשכר בתחמתוך סקרי תיים ינבנה ומתעדכן על ידו ונשען על נתונים אמ

יניה העיקריים של ן נבחנו מאפימו ככ ..ממקורות אחריםתיים ימבלו מהחברות וכן נתונים אשהתק

 זור הפעילות וכו'.ל החברה, מחילותה שללם אופי פעובכהחברה 

יסד את המחלקה יוהוא  שנים 9בחברה מזה  יתתחדשות העירונההמנהל תחום  דלוטן עוסק בתפקי רמ .4.23

תה הועל כשלוש שניםמשרה ולפני  70% -, עלה ל1/3שרה של ף מלוטן בהיקאמיר . בתחילה הועסק בחברה

נות, ם האחרוניהשבמהלך . הפרויקטים הנבדקים היקףגידול בלאור קף של משרה מלאה וזאת משרתו להי

 26יום, מקדמת החברה סקאות החדשות בתחום ונכון להעההיקף פעל מר לוטן להגדלה משמעותית של 

נחתמו  יח"ד 1,000-מתוכן בהיקף של כ עסקאות חדשות 11כאשר  ,"דיח 3,000-פרויקטים בהיקף של כ

 .שלוש השנים האחרונות במהלך

ההתחדשות אשר צבר ניסיון וידע רב בתחום וטן, ל מרהחברה,  ודירקטוריון תגמולהחברי ועדת  לדעת .4.24

פרויקט  נהלמכ תעסוקתיהינו בעל ניסיון השנים האחרונות,  9הלך במ (ופינוי בינוי 38 תמ"אעירונית )ה

ריון החברה רקטותגמול ודיועדת ברי חו זה בחברה תחוםכיח יכולת בהובלה ופיתוח אשר הצליח להו

 .העבור בעלי מניותי להרחבת פעילותה של החברה ולהשאת רווחיםום רצפוי לתזה  תחוםכי  יםסבור

בהשוואה לתפקיד זה  ןותקי סביר ולוטן הינלמר  המוצעול הכולל גמהיקף הת, היועץ פי הערכות שביצע ל .4.25

 רות דומות. בחב
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לשכר ביחס ' לוטן מרלהשכר המוצעים נאי ת תעלושבין חס את הי והדירקטוריון בחנו ת התגמולועד חברי .4.26

ת עלוין שבוכן בחנו את היחס  .%651 -אשר מסתכם לכ )כולל עובדי קבלן( די החברהשל שאר עוב הממוצע

 .1.9% -אשר מסתכם לכ )כולל עובדי קבלן(די החברה של שאר עוב חציוניהלשכר השכר המוצעים ביחס נאי ת

 בחברה. בדרג מקבילאחרים דומה לעובדים  מר לוטןהתגמול המוצע לעוד יצוין כי היקף 

ל ש וומקצועיות והתרשמותם מתפקודם והחברה מהיכרותירקטוריון וד תגמולי ועדת הלדעת חבר ..4.274.26

בין היתר, בהתחשב  סבירה ותקינה, הנה לוטןמר  הא זכאיי הל הנ"ל, חבילת התגמול ולוטן, בתפקיד מר

ל גמול שמדיניות התובגבולות ומדת בעקרונות וכן, כי ע ותפקידה במסגרת לוטן לחבר מרשל  ובתרומת

   ה. החבר

 ים להם יהא זכאי העובד,לחברה בגין התשלומהמקסימלית של העלות השנתית  ירוטלן פלה ..4.284.27

 חודשי העסקה(:   12ע עבור העסקה המפורטים לעיל )החישוב בוצ האמור בהתאם לתנאי הסכם

 

 ן.לצרכ צמדה למדד המחיריםללא הפרשי ה (1)

 חודש.ש"ח ל 8,500בעלות של קסימלי מ הוצאות רכבהחזר  בהתבסס על  (2)

 לעיל  4.7כאמור בסעיף  13לשכר, תשולם גם משכורת בהנחה כי בנוסף  (3)

 בדהעו לא קיבל 2017-2019במהלך כל אחת מהשנים  לעיל. 4.8יף ור בסעמשכורות כאמ 2תשלום מענק מלא, היינו בהנחה של  (4)
 . מענק שנתי

 השליטה ישל בעל םבתחן גור לוטן,  רתעסקה הקיים עם הגבהבתוספת להסכם הה שור התקשרות החבראי .5

  חנה המרכזית הישנהתרויקט הפ ומנהלת יםמניבה נכסיםה תמנהלבתפקיד המכהנת , ברהבח

, בתם של ת התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה עם חן גור לוטןאשר לא :וצעתתמצית ההחלטה המ

תחנה ה קטומנהלת פרוי צהבומנהלת הנכסים המניבים של הקתפקיד ב המכהנתטה בחברה, בעלי השלי

 ו להלן. בתנאים כפי שיפורט 1.11.2020מיום  החלשנים  3לתקופה של , המרכזית הישנה

 

במנהל ני תואר ש בעלתמהנדסת תעשייה וניהול  שבהשכלתה הינה בחברה,השליטה  תם של בעליבחן גור לוטן, 

. הגב' גור ("העובדת)להלן: " 2010החל משנת קת בחברה מועס, רקעיןמקהתמחות של שמאות עם עסקים 

ובילה ואחראית על מערך הבדק ניבים שמחזיקה הקבוצה, ובכלל זה, ממחלקת הנכסים המדת בראש עומ לוטן

ם , תקשורת עחש"אלפי  1,670,000ניב בהיקף של נדל"ן מחזקתם השוטפת אתפעולם ו ,הקבוצה של נכסי

 התשלומים וכיוב'.   שכירות, גבייתה הסכמיטיפול בשוכרים( לרבות  180-כם )השוכרים השוני

 

לים  תגמו שירותים )אלפי ש"ח(   תגמולים בעבור פרטי מקבל התגמולים
 אחרים 

 סה"כ

 דתפקי שם
היקף 
 משרה

שיעור 
   (3)  ( 2)  (1)שכר  בהון 

 מענק
(4 ) 

תשלום 
מבוסס 

 מניות
דמי 

 יהול  נ
דמי 
  חרא עמלה  ייעוץ 

ריבית/ 
 אחר

)אלפי  
 ח( ש"

אמיר 
 לוטן 

אחראי 
על פינוי  

נוי בי
"א ותמ
38 

משרה 
 מלאה

 

4.1% 775 80 - - - - _ - 855 
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יים לה הגב' גור לוטן את מערך הפינוהוביל לעבודתה כנ"ל וכמנהלת פרויקט התחנה המרכזית הישנה, במקבי

 2020חם בפברואר תב"ע למתעד לאישור  כלל הליכי הרישוי הובילה את ,במתחם התחנה פולשים 140 –של כ 

 יב'.הרשויות הרלוונטית וכ פורט, מו"מ עםמההליכי תכנון  ודנה מובילה את מלואוע

 

 סיפת בעליאישרו, בכפוף לקבלת אישור א 2020ני יוב 30מיום  םודירקטוריון החברה בישיבת ביקורתועדת ה

במסגרת . לוטן יים עם הגברת חן גורהחברה, את התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה הק מניות

באותם תנאים  1.11.2020החל מיום ם נוספות שני 3-קיים, לה עסקההפת להסכם העסקה יוארך הסכם התוסה

 ברוטו ש"ח  40,000 סך שלבשית חוד משכורת( 1: ים להלןפורטהמהשינויים  ים למעטעסקה הקיהשל הסכם ה

לצרכן שיהיה עליית מדד המחירים צמוד ל (הקייםתאם להסכם ההעסקה בהברוטו ש"ח  32,155סך של  ףחל)

שווי הרכב לת הגב( 2. ע עדכון כאמורבמקרה של ירידה במדד לא יבוצ .ף של התוספתוקניסתה לתידוע במועד כ

פי שיהיו, ים כנש"ח, בכפוף לתיקו 6,000 לגובה של לפי שווי שימוש חודשי עדלוטן  רגו שיועמד לרשות הגב'

  .(הקיים כם העסקההסלבהתאם ש"ח  4,200 חלףיות המס )ידי רשו מעת לעת, על

 המוצעים:  קהתנאי העסיקרי ע

יהול ערכת הנהלים בחברה, נשל מה , ניהול ותחזוקם המניביםבניהול הנכסיבדת במסגרת תפקידה תעסוק העו .5.1

  . שדריובכל פרויקט אחר לו תישנה יקט התחנה המרכזית הניהול פרו, פול בדייריםטימערך 

ד תפעל העובדת על פי קיתפהור לביצוע הקשנכ"ל החברה. בכל יה העובדת כפופה למגרת תפקידה זה תהבמס .5.2

 לעת. רקטוריון, ומנכ"ל החברה, כפי שתימסרנה מעתנחיות הדיונהליה, בהתאם להמדיניות החברה 

 שרה מלאה.של העובדת יהא בהיקף מ דהתפקי .5.3

 ארבעיםח )"ש 40,000ו, בסך של ודשית כוללת ברוטמשכורת חכאית לזתהא  בודתה בחברה, העובדתבגין ע .5.4

כניסתה עד במו ידועשיהיה  ים לצרכןמדד המחירצמודה לעליית תהא "( אשר תורהמשכ)להלן: " "ח(אלף ש

משכורתה של מור. כון כאבוצע עדישל ירידה במדד לא ה במקרקה הקיים. לתוקף של התוספת להסכם העס

  .ברוטו "חש 32,155של ה הינה דיווח ז ון למועד הוצאתהעובדת נכ

לכל הנהלת  13רת תתקבל החלטה על חלוקת משכוש כל, כ13משכורת לשנה ל תהא זכאית אחתהעובדת  .5.5

 החברה.

. "(המענק"נת עבודה קלנדארית )ש משכורות בגין כל 2עד אית לקבל מענק שנתי, בגובה של דת תהא זכהעוב .5.6

בחנו בהתאם ואשר יי ושאת המשרהרלוונטים לנ שיהיו ,הדירקטוריוןקבע ענק ייקבע בהתאם ליעדים שיהמ

 העובדת במהלך השנה.די י מן שיושקע עלאמץ והזלמ

 יהבאישור המענק, יה ישיעניין א שאין להם דירקטורים של רה, ברובהחב לעיל, דירקטוריון האמור אף על

 םהעובדת ביעדי עמידת לבחינת התאםב ענקויוכל להפחית מסכום המ ורור המענק כאמואיש בחינה על אמון

ל ידי דירקטוריון ימים ממועד אישורו ע 14בתוך ת ישולם לעובד המענק. רו כאמור לעילכפי שהוגד אישיים

 לשנים שלאחר מכן.והג ביחס נ יצירת מצג אוי אין בתשלום מענק כאמור משום הר בזאת כהחברה. מוב

 דירקטורים של בברו החברה דירקטוריוןולאחר מכן התגמול ועדת  תירשא, לעילעל אף האמור  ,חילופיןל

של  התרומתל בהתאםאת זם, ודידימ ליעדים, שלא בהתאם עובדתתי לשנלאשר מענק , עניין אישי שאין להם

כאמור  דירקטוריוןהתגמול/ועדת . מענק בשיקול דעת משכורות 2ל סכום שלא יעלה עוזאת ב לחברההעובדת 

   .לעיל כמפורט יעדים לפי המחושבמענק ה חלף ישולם ,בסעיף זה לעיל



 
 

- 19 - 

בגין הטבות ותנאים כל תשלום  תהווה בסיס לצורך בדהמשכורת בל כל ספק מובהר בזאת, כיהסר למען  .5.7

יום עבודה וחישוב שווי  , ביטוח אובדן כושר עבודהלגמלן פיצויי פיטורין, הפרשות ת לעניי, לרבוסוציאליים

 .יום חופשו

חל היטל ו/או מס אחר אשר וכל אות, מס הכנסה טוח לאומי, מס בריביינוכו תשלומים לוהמענק  המשכורתמ .5.8

 פי דין.-על תהעובדעל 

 דש עבור החודש הקודם. חוכל ל 1-בפעמים בשנה  12אחת לחודש, ובדת עת תשולם להמשכור .5.9

מידי חודש, החברה תפריש  6%נסיה לקופת הפיש העובדת תפר – השתלמות וקרןפנסיה  מנהליםוח ביט .5.10

ח ו מידי חודש לביטוישהעובדת והחברה יפרלחילופין,  .ריןחשבון פיצויי פיטו על 8.33%-ו גמוליםת בגין  6.5%

בגין תגמולים,  תתפריש העובד 6% ;העובדתל ש חודשישכר ההמהמחושבים כאחוזים  ת הסכומיםאמנהלים 

 .ויי פיטוריןיצעל חשבון פ 8.33%החברה  וכן תפריש וליםתפריש החברה בגין תגמ 6.5%

שכר המם כאחוזים ביהמחוש ,את הסכומיםת ש לקרן השתלמוישו מידי חודרה יפרן, העובדת והחבכמו כ

בביטוח , העובדתבנוסף החברה תבטח את  .החברה תפריש 7.5%, תפריש העובדת 2.5%העובדת, של  דשיהחו

כר החודשי מהש 2.5%תהיינה עד ה . ההוצאות בגין ביטוח כזיח פיצוי חודשיבפני אובדן כושר העבודה המבט

 . עובדתשל ה

)כפוף לתיקונים כפי  "חש 6,000ש חודשי כולל של עד מובשווי שי רכב חברה רשות העובדתד להחברה תעמי .5.11

י )להלן לפ( הקייםש"ח בהתאם להעסקה ההעסקה  4,200 ףלח)רשויות המס(  על ידי שיהיו, מעת לעת,

 . אן על ידי החברהש בו ישולמו במלובשימוו כבהר(. כל ההוצאות הכרוכות באחזקת "כבהרהענין: "

ארי על חשבון החברה, לרבות כל לול( טלפון ס1החברה: ח ע" יםהבאתנאים העובדת תהא זכאית ל .5.12

ומדפסת בביתה וציוד תקשורת סטנדרטי לצורך התקנת  מחשב נייד( 2 ;פוןכות בטלההוצאות הכרו

 . עיתוןמנוי ל( 3מחשב בביתה; ה

 מהנדס.שנתי של לום עבור רישיון בתשעובדת ה עבורהחברה תישא  .5.13

 העובדת. של ונות בתחום עבודתהש רה תישא בעלות השתלמויות מקצועיותהחב .5.14

רך במהלך השנים, כך שהיום הוא עומד והוא 2011בנובמבר  21יום ביכנס לתוקפו הקיים נ עסקההההסכם  .5.15

לתוספת להסכם רה בכפוף לקבלת אישור אסיפת בעלי מניות החב. 2020בנובמבר  21בתוקף עד ליום 

בנובמבר  1החל מיום ים )שלוש( שנ 3ת בארכו לתקופה יולו הקיים והתוספת עסקה ההסכם ההעסקה 

 "(. ארכתוסכם המתקופת הה)להלן: ", 2020

סכמת הצדדים וף להן ובכפ, יוארך ההסכם, בכפוף להוראות כל דיהמוארכת תקופת ההסכם לאחר תום .5.16

 ם באותה העת.יד-עלו סכמולשינויים שיו

 סכםהה שך כל תקופתבמיחולו  הקייםסקה ל הוראות הסכם הע, מובהר בזאת, כי כלמען הסר ספק .5.17

תקשרות נשוא הסכם העסקה החברה לסיים את ההל ותה ש. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכהמוארכת

כפוף להוראות את בזורין רין ללא תשלום פיצויי פיטופיטודיקות לאלתר בנסיבות המצ הקיים ותוספתו

 הדין.
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מתן הודעה בכתב די י-שהוא, על מןי להביא הסכם זה לכלל סיום, בכל זמן הצדדים יהיה זכאכל אחד  .5.18

 ."(פת ההודעה המוקדמתקותן: ")להל יום מראש 30בהתראה של 

 במתן  ן הודעה בכתב וללא צורךמת ייד-לבאופן מיידי עהעסקה  הסכםאת החברה תהא רשאית לבטל  .5.19

ת הפרה הוראה יסודית של הסכם זה ( העובד1 ים הבאים:כלשהי, בין היתר בקרות אחד מהמקר תראהה

ית ת הורשעה על ידי ב( העובד2ימים מיום שנמסרה לה התראה בכתב;  7ה תוך הפרתיקנה את ה לאו

 חברהבניגוד לאינטרסים של ה או לב שלא בתום ( העובדת פעלה3; שיש עימה קלון המשפט בעבירה

או קרו נסיבות /החברה והקבוצה ו שום הפרת אמון כלפי( העובדת ביצעה מעשה שיש בו מ4ה; קבוצוה

 .פיטורין ן לפטר את העובדת לאלתר וללא תשלום פיצוייניתן לפי הדין בהש

וח עובדים ה לביטבחברבסכומים המקובלים  קיום פוליסת ביטוח אחריות מקצועיתבאחריות החברה ל .5.20

ת ביטוח אחריות ביטוח העובדת במסגר. בנוסף, תפעל החברה בכפוף לדין לות מסוג זהילים בפעהעוסק

קובלים נאים המתבכפוף לדין, להעניק לה התחייבות לשיפוי ב פעלהחברה וכן תת נושאי המשרה שרוכש

 רה.ת מהחבחריויובהר כי העובדת לא תהא זכאית לכתב פטור מא ה בחברה.לנושאי משר

רות התקשבה וכן אודות  ולנושאי משרהקה החברה לדירקטורים יפוי שהעניהשכתב ת לפירוט אודו .5.21

 2019הדוח התקופתי של החברה לשנת משרה ראה אי קטורים ונושירדהחברה בפוליסת ביטוח אחריות 

 30.6.2020ודיווח מיידי מיום  (2020-01-032076סמכתא מס' )א 2020במרץ  30סם ביום אשר פור

 (. 2020-01-060958: )אסמכתא

 תנקבעו תנאי ההתקשרוהדרך שבה 

 תגמולהוגובה וטן ל גורהגברת  שלהמקצועי ה נחשבון בין היתר, ניסיונלקחו ב התגמוליעת במסגרת קב .5.22

ות נות וההנחיקרואם את העלוטן תו הגב' גורסכם ההעסקה של ועדת התגמול קבעה כי ההנוכחי והמוצע. 

ם יו, משל החברה, בישיבתה, בהרכב מלא תגמולהכן יצוין כי ועדת  .ת התגמול של החברהדיניושנקבעו במ

ם גורערך על ידי רה אשר ניובלות לתפקידי הנהלה בכמקניתוח רמות התגמול ה בססה עלהת 2020ני ביו 30

 סיס לעבודתו שלששימשו בתיים השוואים ההנתונ ון.רכה הועדה דיעמו גם ע, החיצוני לחברצועי מק

ם מתוך תייין על נתונים אמפותח נבנה ומתעדכן על ידו ונשעהיועץ, מסתכמים על מאגר נתונים ייעודי אשר 

 . ממקורות אחריםתיים יברות וכן נתונים אמונים נוספים שהתקבלו מהחנת, שכר בתחומים השוניםסקרי 

וראות לה בהתאם אחר" ווה "הליךמה ל החברהש לתגמו/הביקורתועדת לדעת  באופן שבו ניתוח כנ"ל נערך

 .החוק

 יותהאישורים הדרושים לביצוע ההתקשרו

 :פי כל דין ובכלל זה-ם עלשילקבלת כל האישורים הדרוות ל, כפופת לעיוהחברה המפורטת יותקשרוה .5.23

 .2020ביוני  30ביום  התקבל האישור  – ולתגמה תועד אישור .א

 .2020ביוני  30ביום  תקבלה האישור – החברה קטוריוןדיראישור  .ב

ים אודות לפרט – פי דין-רוב הנדרש עלב האסיפה הכללית של בעלי המניות של החבראישור ה .ג

   להלן. פרק ב'החברה, ראה ל וחדת של בעלי המניות שהאסיפה המי כינוס
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 ל ההתקשרות או עסקאות דומות להעסקאות מסוגה ש

דוחות הכספיים ל 4ה29יאור בראה  טן,לוגור הגברת עם עסקה הקיים ותוספותיו הלפירוט בדבר הסכם  .5.24

)אסמכתא  2019 במרץ 30ום , אשר פורסם בי2019ברה לשנת תקופתי של החח הלדופו אשר צורשל החברה 

 .הפנייה של דרך על כאן מובאדוח תקופתי זה, ב המפורט דעהמי(. 2020-01-032076ס' מ

 דירקטוריון לאישור העסקהנימוקי ועדת התגמול וה

 ס לתנאי כהונתםביחץ חיצוני, יוענתונים השוואתיים של ון החברה ודירקטורי לעדת התגמוהובאו בפני ו .5.25

באותו ענף של  ה או בעלות פעילותודל דומג בסדר ותתפקיד דומה בחברות ציבורי של בעליותגמוליהם 

 .סקת בעלי תפקידים דומים בחברההחברה ונתונים השוואתיים של תנאי הע

פותח ים על מאגר נתונים ייעודי אשר מכעבודתו של היועץ, מסתסיס לששימשו בתיים השוואים ההנתונ .5.26

נתונים נוספים  ,השוניםם שכר בתחומיתיים מתוך סקרי ינים אמל ידו ונשען על נתונבנה ומתעדכן ע

ה העיקריים של החברה כמו כן נבחנו מאפייני. ממקורות אחריםתיים ישהתקבלו מהחברות וכן נתונים אמ

 ת וכו'. חזור הפעילוהחברה, מ פעילותה שלפי ובכללם או

ובעלת  ראלמכון טכנולוגי לישיון, הול מהטכנניעשייה ואשר בהשכלתה הינה מהנדסת תהגברת גור לוטן,  .5.27

יד ניהולי בתפקם שני 10ר שני במינהל עסקים בהתמחות שמאות מקרקעין, מועסקת בחברה מזה אתו

הנהלים בחברה  קמת מערכתראית על הן הינה האחוכ טיפול בנכסים מניבים של החברה וביצועי של

 .והטמעתם

ת ריוחואולל הובלה ידה כפקות אופן משמעותיה ותפקידה בתימכויוהורחבו סהשנים האחרונות הלך במ .5.28

ויקט התחנה רנהלת פמ ,ש"חלפי א 1,670,000-יקף של כניב בהשל נדל"ן מ תפעולם ואחזקתם השוטפתעל 

 .חברהכסי החראית על מערך הבדק של נוא הישנהת המרכזי

לשכר ביחס לוטן  גור 'גבלהשכר המוצעים נאי ת תעלושבין חס את הי והדירקטוריון בחנו ת התגמולועד חברי .5.29

ת עלושבין וכן בחנו את היחס  .%531 -אשר מסתכם לכ )כולל עובדי קבלן( די החברהשל שאר עוב הממוצע

-אשר מסתכם לכ ל עובדי קבלן()כולדי החברה של שאר עוב חציוניהלשכר השכר המוצעים ביחס נאי ת

%841.. 

גברת קתי של ההתעסון סיוודירקטוריון החברה, בבחינת השכלתה והני גמולועדת התלדעת חברי  ..5.305.28

ת האחרונוים והאחריות המשמעותיים שהוטלו על הגברת גור לוטן בשנ דההעבובהתחשב בהיקף גור לוטן ו

ומדים בעקרונות ע וכן, ראוי, סביר ותקין ינוע, הרת גור לוטן כפי שמוצן תנאי העסקתה של הגבעדכו

 . ול של החברהשל מדיניות התגמובגבולות 

ת, בדבגין התשלומים להם תהא זכאית העו לחברהת יהמקסימלית ת השנתלהלן פירוט של העלו ..5.315.29

 חודשי העסקה(:   12לאור האמור לעיל )החישוב בוצע עבור 

תגמולים   פי ש"ח(  ם )אלתגמולים בעבור שירותי י מקבל התגמוליםפרט
 אחרים 

 סה"כ

 תפקיד שם
היקף 

 רהמש
שיעור 
 בהון 

ר שכ
 (  4) מענק ( 3)  (1)

תשלום 
מבוסס 

 מניות
 דמי

 ול  ניה
י דמ

 עמלה  ייעוץ 
אחר 

(2 ) 
ריבית/ 

 אחר
)אלפי  

 ח( ש"
חן גור 
 לוטן 

מנהלת 
הנכסים 

משרה 
 מלאה 

4.1% 671 80 - - - - 72  823 
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 המחירים לצרכן. ללא הפרשי הצמדה למדד (1)

 כב נמוכות יותר. כיום הוצאות הר .ת דלעובמבוקש המוש המקסימלי שווי השיבהתבסס על  (2)

 לעיל  5.5כאמור בסעיף  13כר, תשולם גם משכורת לשבהנחה כי בנוסף  (3)

לא קיבלה  2017-2019במהלך כל אחת מהשנים . לעיל 5.6משכורות כאמור בסעיף  2יינו , הבהנחה של תשלום מענק מלא (4)
 .מענק שנתיהעובדת 

 

 י:האישעניין ה לעיל ומהות 5-2בסעיפים ת והמפורטות אסקן אישי בעעלי השליטה שיש להם ענייב שמות .6

ות חבר אמצעותאופן ישיר ובבחד מחזיקים ביההגב' רחל לוטן ומר שאול לוטן, בחברה הינם  השליטהבעלי  .6.1

 57.24%-ת כש"ח ע.נ. של החברה המהוו 1 מניות רגילות בנות 2,089,326 -תם המלאה, בובשליטבבעלותם 

עלי השליטה בחברה הינם ב. (בחברה עהמזכויות ההצב 57.24% -חברה )כע של הנפרהמונפק וה המניותמהון 

ש.ר. לוטן  עם ניהולה הסכםהתקשרות בתוספת ל) 2 ףעיבסבסדר היום בעסקאות המנויות בעלי עניין אישי 

תוספת ב)התקשרות  4(, סעיף ןלוטכם העסקה עם הגברת יעל סהל תוספת)התקשרות ב 3, סעיף (ניהול בע"מ

 (. לוטןגור הגברת חן הסכם העסקה עם תוספת לות בשרתקה) 5(, סעיף עסקה עם מר אמיר לוטןה סכםהל

 מהות העניין האישי

 וח היותם צד להתקשרות. מכ 2ף בחברה עניין אישי בעסקה המנויה בסעיטה לבעלי השלי .6.2

יעל לוטן,  הגברת של ריהםתם הומכוח היו 3-5ות בסעיפים מנויניין אישי בעסקאות הה עחברב השליטהלבעלי  .6.3

 . , אשר הינם צד להתקשרויות בסעיפים אלה, בהתאמהלוטןגור חן  רתבוהג מר אמיר לוטן

 

 שיומהות עניינם האי ותויבהתקשר אישי ייןדירקטורים בעלי ענ .7

היום  לטות על סדרניינם האישי בהחוע בחברהים הנים כדירקטורת רחל לוטן ומר שאול לוטן מכהגבר

 לעיל.  6.2-6.3פים בסעי פורטכמינם ה  2-5ם בסעיפי

המניבים, 
רך מע

הבדק 
פרויקט ו

ה התחנ
המרכזית 

הישנה בתל 
 אביב

 



 
 

- 23 - 

 כללית ה אסיפה הכינוס בדבר  ספיםנורטים פ .ב
 

 ומועדה הכללית ההאסיפ כינוס מקום .1

, מגדל 23ן גידרך מנחם בב החברה במשרדי ,15:00 בשעה 2020 באוגוסט 5 – , ה'דביום  יםתתקי האסיפה

 אביב. , תל 33 ין קומהנשטלוי

 וםהי רדות שעל סההחלטלקבלת  הנדרש רובה .2

 ,של בעלי המניות הנוכחים הינו רוב רגיל ,לעיל 1.1בסעיף  הטחללקבלת הההכללית יפה רש באסהרוב הנד  .2.1

 . הנמנעים תקולו את בחשבון אלהבי בליתפים בהצבעה, מוחם ומשתות באי כעמצבעצמם או בא

 תומנויה ותלקבלת ההחלט את הרוב הדרוש םנה להיקהשליטה במניות החברה  ילעות בזקשיעור הח

 זה. בסעיף 

 

חוק ל( 3)א()275-ו )ב( 262לסעיף בהתאם , לעיל 1.2ההחלטה בסעיף  לקבלתיפה הכללית סאבהנדרש הרוב   .2.2

 :שיתקיים אחד מאלה צורך יש  רותהחב

לי עניין אישי בע ינםבעלי המניות שא מכלל (50%רוב )סיפה הכללית ייכללו ין קולות הרוב באי)א( במנ

לל כיין מנ, המשתתפים בהצבעה. בבפרק פטור, שיפוי וביטוחקים סהעוון התקני פתיקון סעיבאישור 

 קולות הנמנעים; ון בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשב לות שלהקו

שני ה על שיעור של להאמורים בפסקת משנה )א( לא עהמניות  קרב בעליממתנגדים )ב( סך קולות ה

ע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה י לקבורשא שרה; מכלל זכויות ההצבעה בחברה (2%ם )יוזאח

 זו.

לקבלת ההחלטה המנויה  ושאת הרוב הדר םהשליטה במניות החברה לא יקנה לה ילעות בזקשיעור הח

 בסעיף זה. 

-( ו)א275-ו (4)270לסעיף בהתאם , יללע 5-2פים ההחלטה בסעי לקבלתת יפה הכלליסאברש דהרוב הנ .2.3

 :קיים אחד מאלהשית רךוצ יש, החברותחוק ל (1)ג275

שי בעלי המניות שאינם בעלי עניין אי מכלל (50%רוב )כללו ייסיפה הכללית )א( במניין קולות הרוב בא

לל כ, המשתתפים בהצבעה. במניין יטוחפטור, שיפוי וב קים בפרקהעוספי התקנון תיקון סעיבאישור 

 עים; ננמות האמורים לא יובאו בחשבון קולות המניבעלי ה לות שלהקו

שני לה על שיעור של משנה )א( לא עת האמורים בפסקהמניות  מתנגדים מקרב בעלי)ב( סך קולות ה

האמור בפסקה שונים מהשיעור  השר רשאי לקבוע שיעורים; ת ההצבעה בחברהויומכלל זכ (2%ים )אחוז

 זו.

 ותנויהמ ותטלהחלקבלת ה את הרוב הדרוש םלא יקנה לה ברההשליטה במניות הח ילעשיעור החזקות ב

 בסעיף זה. 
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 סמכות רשות ניירות ערך .3

ו עובד שהוסמך מטעמה, תוך , א"(הרשותה, מוסמכת רשות ניירות ערך )"שליטנות בעלי תקל 10פי תקנה -על

ות ומסמכים עת הסבר, פירוט, ידית, לה, להורות לחברה, בתוך מועד שיקבעוגשת דיווח זד היום ממוע 21

 שייקבעו.  תיקון הדיווח באופן ולמועדם להורות לחברה על שאים הר בנוגע לנשוא הדיווח, וכן

 ות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועדהורון הדיווח כאמור לעיל, רשאית הרשות ללתיקנה הוראה יתנ

 רסום התיקון לדיווח.פם ואחד ימים ממועד יעשרעבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ חול לא לפנישי

 וראה.ההוח מיידי על הכללית, תודיע החברה בדיו מועד כינוס האסיפה דחיית רבניתנה הוראה בד

 ינות בעלתק פי-התיקון בדרך שבה פורסם דיווח זה עלסם וראה לתיקון הדיווח כאמור לעיל, יפורנה הנית

 כה מטעמה.יהסמיטה או בדרך שיורו הרשות או עובד ששל

 אישי עניין על הודעה .4

 להודיע הצבעהב המשתתף מניה בעלעל  – ותהחבר לחוק 276 סעיף לפי, םוהי סדר שעלות להחלט חסבי

 הההצבע כתב שלב'  חלקב יסמן – צבעהה  בכת באמצעות הינה עהבההצ ואם, באסיפה בעהההצ ינלפ חברהל

 בעל עם מקשריו כתוצאה שאינו אישי עניין למעט, הטהחלה אישור אישי עניין לו יש אם, לכך המיועד מקוםב

 .ורהאמ אשבנוה לטהחל ביחס יימנה לא וקולו יצביע לא, כאמור מניה בעל הודיע לא. לאו םא, שליטה

 ההצבעה ובאופן הסיפבא להשתתף אותכהז, הקובע המועד .5

ות עמדה( התשס"ו עוהוד ה בכתבלתקנות החברות )הצבע 3קנה ותק החברות לחו 182בסעיף אם לאמור בהת

 ביולי 7 – ה', גיום המסחר של ום הנו בתום יהכללית  באסיפה הע לעניין הזכאות להצבע, המועד הקוב2005

  "(.הקובעד ועהמלהלן: ")  2020

 ועד אסיפה נדחיתומ האסיפה קיוםלמניין חוקי  .6

מניות  ילניות המחזיק או בעמבעל  לפחות ידי באי כוחם,-עצמם או עלב היו נוכחיםשי בשעהחוקי יתהווה מניין 

ד שנקבע מחצית השעה מהמועם כעבור בחברה. אות ההצבעה מזכוי 50% -ים במצטבר, למעלה מהמחזיק

 במשרדי החברה,  15:00בשעה  2020 אוגוסטב 12 – , ה'דם וליתדחה האסיפה  – חוקי ןמניילא נכח ה לאסיפ

יות בהודעה לבעלי המנ ,יון החברה יקבערשדירקטו כפי ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר אחרכל יום ו לא

 (."נדחיתה האסיפה)להלן: "

מספר  כלמנין חוקי  חשבייור לעיל, מנין חוקי כאמתוך מחצית השעה ה הנדחית היה באסיפהיה ולא י

 . תפים שהואתמש

 

 יתעה אלקטרונהצב/באמצעות כתב הצבעההצבעה ו אישור בעלות .7

 לעב ,2000 -ת(, התש"סבעה באסיפה הכלליצהניה לצורך במוכחת בעלות ראות תקנות החברות )הבהתאם להו

יות ת בין המנותה מניה נכללאביב בע"מ וא-תלרות ערך בורסה לניישלזכותו רשומה מניה אצל חבר במניה 
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ל אם ע באסיפה הנ"תתף ולהצבילהשות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי יהמנלי רשומות במרשם בעה

ת בעלות ת הוכחונתקשבתוספת ל 1טופס ד הקובע, בהתאם לעוו במניה במותור בדבר בעלימציא לחברה איש

 במניה.

עד מו ימי עבודה לפני 2רה, משרדי החבנדרש להפקיד בה הכללית הנ"ל, ביע באסיפוניין להצבעל מניות המע

ה במועד יה, בדבר בעלותו במנימה זכותו למנר אצלו רשואש אסיפה הכללית, אישור מאת חבר הבורסהה

 .בעהקו

ו יש כוח, אות-פי ייפוי-אשר הוסמך כדין, על כוחם, הפיוצמם או באמצעות מרשאים להצביע בע תובעלי מני

יפה, תפורסם הודעה על סהא דחהד האסיפה. אם תיי מועלפנ עבודה ימי 2לפחות  להפקיד במשרדי החברה

 הנדחית. נוס האסיפהלכיהמקום והמועד 

רות בחה זאת בהתאם לתקנותיצורף לדוח זה ו רשתב הצבעה אכ גם באמצעות מניות רשאים להצביע יבעל

 ותקנון החברה.  2005 -ס"וצבעה בכתב והודעות עמדה(, התש)ה

שעות  72ש להמציא למשרדי החברה עד יה, צבעכמפורט בכתב הה ף לו,ם שיש לצרהצבעה והמסמכיאת כתב ה

 ס האסיפה. מועד כינו פניל

 רשיועב העצבה כתב באמצעות ,ללעי כמפורט היום רדס על אשר הלטלהח ביחס יעלהצב רשאים מניות עליב

 "(. אלקטרוני ההצבע כתב") האלקטרונית ההצבעה במערכת

 הבורסה מחבר לקבל זכאי"מ, בע אביב לבת ערך לניירות בורסה חבר לאצ מניה הרשומ שלזכותו מניות בעל

 להצביע יוכל ובטחאמ הזדהות יךהלת ולאחר יפההאס עם בקשר נוסף ידעמ וכן גישה דוקו מזהה רמספ

 יאלהמצ נדרש אינו, אלקטרוניה ההצבעה כתב באמצעות המצביע מניה בעל .רוניתטקאלה ההצבעה במערכת

 .לעיל המפורש אופןב בעלות ראישו לחברה

 ההצבעה רכתמע באמצעות הההצבע. ובעהק המועד בתום להצבעה נפתח האלקטרוני העהצבה בכת

 .האסיפה דעמו לפני ותשע 6 תסתיים תהאלקטרוני

הצבעה והודעות עמדה של כתב ה הבורסה, שבהם ניתן למצוא נוסחערך ו תויראתרים של רשות ניכתובת ה

 של רשות ניירות ערך  פצההה ינם כדלקמן: אתרות, הלחוק החבר 88ותן בסעיף כמשמע

.ilgovwww.magna.isa.הבורסה אתרהפצה"(; )"אתר ה .co.ilhttp://maya.tase. תיעשה  בכתהצבעה ב

רה ת לחבנות ישירומניות רשאי לפשפורסם באתרים לעיל. בעל בעה, כפי באמצעות חלקו השני של כתב ההצ

 כתב ההצבעה והודעות העמדה. וסחת נולקבל ממנה א

 
רה, קישורית ומוני, בלא תטר, בדואר אלקמים לאחר המועד הקובעוחר מחמישה ייא לאישלח סה חבר בור

ל ת ואשר מניותיו רשומות אצעלי המניועל מניות שאיננו רשום במרשם בלכל ב ,הפצההצבעה, באתר הה לכתב

ערך ון ניירות חשביין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי נמעווא בעל המניות כי הודיע רסה, אם האותו חבר בו

 ע.מועד קודם למועד הקובמסוים וב

 

 

 

http://maya.tase.co.il/
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 סדר היוםבקשה לכלול נושא ב תרון להמצאהאחהמועד  .8

יפה אסות ההצבעה ב, שלו אחוז אחד לפחות מזכויאו יותר ב( לחוק החברות, בעל מניה, אחד)66יף עסבהתאם ל

ושא מתאים ובלבד שהנ ללית,לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכ וןוריאי לבקש מהדירקטת, רשהכללי

ם סדר יול י נושאים יתווספוור, קיימת אפשרות כמה בקשה כאוגשית. ככל שההיות נדון באסיפה הכללל

ערך  יירותהבורסה לנר ובאת www.isa.gov.ilרשות ניירות ערך:  הפצה שלההאסיפה ופרטיהם יופיעו באתר 

 .www.tase.co.ilבתל אביב: 

 7ינו עד ר הכללית כאמובסדר היום של האסיפה הלכלול נושא בעל מניות ה של המועד האחרון להמצאת בקש

 .2020 ביולי 7 – ', הג ד ליוםעקרי,  ,ם זימון אסיפה זהמים לאחר מועד פרסוי

 דהודעת עמה .9

הכללית המזומנת לפי יפה האספני מועד ימים ל 10 ה, הינו עדברעות עמדה לחהמועד האחרון להמצאת הוד

ה שנשלחו דדעות העמרה, את נוסח הותמו לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלאות שאי לפנניה רדוח זה. בעל מ

 אליה.

עמדה, באתר ההפצה, לכל בעל ודעות הני, בלא תמורה, קישורית לנוסח האלקטרו בורסה ישלח בדואר חבר

פצה תר ההיום פרסומן באם יום העסקים שלאחר מתו וחרתו, לא יאבאמצעויות המחזיק מנ וםמניות לא רש

בכך, ובלבד  כי אין הוא מעוניין ל המניותאם כן הודיע בעאלא חר המועד הקובע, לפי המאוחר, שלאאו 

 קודם למועד הקובע.ובמועד ה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ה ניתנעשההוד

 

 סמכים במעיון  .10

ת פה הכלליהאסישל שעל סדר היום  ההמלא של ההחלט בנוסחה, רדי החברקה במשהעס עיין בדו"חל יתןנ

 ,23בגין רך מנחם דשל החברה, ברחוב  םורדה הרשבמש על סדר היוםהחלטה שבמסמכים האחרים הנוגעים לו

ן עד ה', בי א'בימים  (03-7100222: ; פקס03-7100200: )טלפון ת החברהבתיאום מראש עם מזכירב, תל אבי

 .ת עד מועד כינוס האסיפה הכלליתוזא 15:00 עד 09:00עות הש

 

 זהיפול בדו"ח המיידי ועיון בדו"ח לטהחברה  ציגתנ .11

, 23מדרך מנחם בגין  זוננשיין עמית , עו"דההחבר כירתמזהינה  ול בדיווח מיידי זהפניין הטינציגת החברה לע

 (.03-7100222פקס: , 03 -7100200אביב )טלפון: -תל

 

 ות בע"מנבלמשולם לוינשטין הנדסה וק

 טן: מר שאול לוע"י מנכל החברה
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מוצע התקנון  הנוסח  
 לאישור
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 חברה ציבורית מוגבלת במניות 
 

 1999 -חוק החברות, התשנ"ט  
 

 תקנון
 

 בע"מ לוינשטין הנדסה וקבלנות  משולם 
 

MESHULAM LEVINSTEIN CONTRACTING AND ENGINEERING LTD. 
 

 פרשנות

1. 

 בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר:1.1

 
 נה מזמןמשמעו תקנון זה כפי שנוסח כאן או כפי שישו

 ידי בעלי המניות של החברה;-מן עלזל
 

 "התקנון" או"תקנון זה" 

 אביב בע"מ;-הבורסה לניירות ערך בתל
 

 "הבורסה" 

 החברה ששמה נקוב לעיל;
 

 "החברה"

חבר בדירקטוריון של החברה ומי שמשמש בפועל 
 כדירקטור יהא כינויו אשר יהא;

 

 "דירקטור"
 

ם אתהכדין ובמשמעו דירקטוריון החברה שנבחר 
 להוראות תקנון זה;

 

 "הדירקטוריון"  

, כפי שיתוקן מזמן 1999-התשנ"ט ,משמעו חוק החברות
 לזמן, וכן התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחו; 

 

 "החוק"  או "חוק החברות"

הוראות פקודת החברות [נוסח חדש], משמעותה 
 אשר לא בוטלו, כפי שישונו מזמן לזמן;  1983-התשמ"ג

 

 אוות" "פקודת החבר
 "הפקודה" 

, כפי שיתוקן 1968-משמעו חוק ניירות ערך, התשכ"ח
 ;מעת לעת, וכן התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחו

 

 "חוק ניירות ערך"

 הוראות כל דין החל במדינת ישראל;
 

 "דין"

משמעו המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה מפעם 
 לפעם;

 

 "המשרד" 

לסעיף הלו בהתאם לנות שיש משמעו מרשם בעלי המני
, מרשם בעלי המניות המהותיים שיש לנהלו לחוק 127

לחוק, ואם החברה תחזיק מרשם  128בהתאם לסעיף 
 ;נוסף מחוץ לישראל, כל מרשם נוסף, בהתאם למקרה

 

 "מרשם בעלי מניות" 

 "ניירות ערך" כמשמעותם בחוק ניירות ערך ובחוק החברות;
 

טלקס, רק, במ, צילוםליטוגרפיה, משמעו דפוס, 
אחרת מקובלת פקסימיליה, דואר אלקטרוני, וכל צורה 

של כתיבה, יצירה או הטבעה של מילים בצורה הנראית 
 לעין;

 "כתב"
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 .בין אסיפה שנתית ובין אסיפה מיוחדת

 
 "אסיפה כללית" 

החלטה שנתקבלה באסיפה כללית ברוב קולות 
, יפת סוגהנוכחים באסיפה הכללית או באס המצביעים

, ומבלי להביא יין, הרשאים להצביע והצביעו בההענפי ל
 בחשבון את קולות הנמנעים.

 

 "החלטה ברוב רגיל"

נות החברות (הצבעה בכתב והודעות כמשמעותה בתק
 .2005-עמדה), תשס"ו

 

מערכת ההצבעה "
 "האלקטרונית

, לחוק ניירות ערך 1או ט 4, ח'3'חפרקיםלפיהליך
הליךעםבקשרערעורואערר, מנהליתעתירהלרבות
לחוק ניירות  1'או ט 4, ח'3'חפרקיםלפיהליך.כאמור

לכלית, התחרות הכ לחוק 1'ז; הליך לפי פרק ערך
; הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק 1988-תשמ"ח

אחר או  מנהלי ; וכן כל הליךהתשיעי של חוק החברות
פי דין (בין -ף אשר עלהליך אכיפה מנהלי אחר או נוס

ניתן להעניק שיפוי ו/או  ים ובין אם יחוקק בעתיד)קי
בקשר אליו או  תהמוצאו ין הוצאותביטוח ו/או פטור בג

 .הקשורים אליו או בגינום או חבויות ומיתשל
 

 "מנהליאכיפההליך"

)(א) לחוק 1נד(א)(52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 
י כל תשלום לנפגע הפרה לפי הליך מינהלכן ך; וניירות ער

ו בגינ ,בעתיד) יחוקק אחר או דין אחר (בין קיים ובין אם
או בקשר אליו ניתן לתת שיפוי או ביטוח או פטור לנושא 

 משרה.

 "תשלום לנפגע הפרה"

 
 

לעיל, תהיה למילים ולביטויים בתקנון זה,  1.11.1תקנה כפוף לאמור בהוראות 1.2
ומדת ת בחוק החברות, אלא אם כן משמעות זו עהמשמעות הנודעת להם אותה ע

לנושא הכתוב או לתוכנו; מילים בלשון היחיד תכלולנה לשון רבים,  תירהבס
החלות לגבי אדם  ולהפך; מילים ממין זכר תכלולנה מין הנקבה, ולהפך; מילים

הראשון האחרוןולנה גופים מאוגדים; טווח מספרים יחשב ככולל את המספר תכל
 טווח.תו הבאו האחרוןו

 זה.ללמוד מהן לפירושו של תקנון  ואיןת בלבד הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחו1.3

או /הפקודה ולהוראות בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף 1.4
להוראות  הוראות כל דין, הכוונה היאאו בכפוף ל/חוק החברות ובכפוף להוראות 

ה, או להוראות כל דין, שאינן ניתנות להתנא/ות וחוק החברלהוראות  או/הפקודה ו
 שר הדברים מחייב אחרת.קאם האלא 

ההוראות בחוק החברות שניתן להתנות עליהן יחולו על החברה, ככל שלא נקבע 1.5
 נון זה. אחרת בתקנון זה וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תק

ללים והוראות לעניין בכל מקום בתקנון זה שנקבע, כי הדירקטוריון רשאי לקבוע כ1.6
כללית בהחלטה מסוימת ובין בהחלטה  ן, ביעשות כןמסוים, הוא יהיה רשאי ל

 "). נהלי הדירקטוריוןלרבות במסגרת נהלים שיקבעו על ידי הדירקטוריון (להלן:"

 מטרות החברה

  .בכל עיסוק חוקיהחברה תהא רשאית לעסוק .2

 תכלית החברה
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ת אירש ת רווחיה, ואולם, החברהאים עסקיים להשתכלית החברה היא לפעול על פי שיקול.3
, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים ותראוי ותלמטר יםסביר מיםוכום סלתר

 פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה.-את עלזכאמור, ו

 חברהמניות הון 

4. 

) ש"ח, מחולק חמישה עשר מיליון( 15,000,000של החברה הוא הרשום ות הון המני4.1
ת ש"ח ערך נקוב כל אח 1נות גילות ב) מניות רחמישה עשר מיליון( 15,000,000 -ל

 ). "המניות הרגילות" או"המניות" (להלן בתקנון זה: 

שכל  כל המניות הרגילות הנן שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין וכל מניה רגילה,4.2
 הבאות: דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן, מקנה למחזיק בה את הזכויות

ל בעלי המניות ות שת הכלליזכות להיות מוזמן ולהשתתף באסיפו4.2.1
בכל הצבעה שברשותו, ל מניה רגילה בחברה, וזכות לקול אחד בגין כ

, בין בעצמו, בין באמצעות בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף
חר עי אשליח, בין באמצעות כתב הצבעה ובין באמצעות כל אמצ

 ;ון זהפי דין ותקנ-המותר על

יות ת לקבלת מנוזכוולקו, חזכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר י4.2.2
הכל באופן יחסי לערכן הנקוב של  -הטבה אם וכאשר תחולקנה

 המניות, ומבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עבורן;

פירוקה בהתאם  בעתזכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה 4.2.3
ומבלי  חברהשל הוהנפרע לחלקו היחסי בהון המניות המונפק 

 ;ןלהתחשב בכל פרמיה ששולמה עבור

גורע מזכות החברה ליצור מניות מסוגים שונים, כמפורט בתקנון  יל, אינור לעהאמו4.3
 זה להלן ועל פי כל דין.

 אחריות בעלי המניות

5. 

אחריותו של בעל מניה בחברה לחובות החברה מוגבלת לגובה הסכום החייב 5.1
ות על ידיו, ובכל מקרה לסכום שלא יפחת להשתלם על ידיו עבור המניות המוחזק

 המוחזקת על ידיו.ל כל מניה וב שכה הנקרמע

לחוק  304הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב, כאמור בסעיף 5.2
בעל מניה מוגבלת לפירעון כל ), תהא אחריותו של "התמורה המופחתת" (להלן:

 ר. סכום התמורה המופחתת עבור המניה שהוקצתה לו כאמו

 חברה ציבורית

 רשומים למסחר בבורסההחברה ת, וכל עוד ניירות הערך של בכפוף להוראות חוק החברו.6
 .תוחוק החברבה הגדרתכ ציבורית החברהחברה תהא , ומוחזקות בידי הציבור

 תקנון החברה

7. 

ברוב רגיל באסיפה הכללית  שתתקבלהחברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה 7.1
 של החברה.
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י פת בעלאסי לא אישורלע בזכויותיו של סוג מניות ון שיפגינוי בתקנלא יעשה ש7.2
 אותו סוג המניות.

על אף האמור בפרק זה, שינוי בתקנון המחייב בעל מניה לרכוש מניות נוספות או 7.3
 להגדיל את היקף אחריותו לא יחייב את בעל המניה ללא הסכמתו.

 בעלי מניות

8. 

 ות/בעל מניה"( ,יותה במרשם בעלי המנבעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מני8.1
תה מניה נכללת בין צל חבר בורסה מניה ואוו רשומה אזכותמי של או, )"רשום

, ומי הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים המניות
 .שאוחז בשטר מניה שהוצא על ידי החברה, אם הוצא

ו במרשם והחברה תרשום אות שהוא נאמן ידווח על כך לחברה רשום בעל מניה8.2
מניה. מבלי ויראו אותו לעניין חוק החברות כבעל  ותו,יון נאמנבעלי המניות, תוך צ

לגרוע מהאמור לעיל, החברה תכיר בנאמן, כאמור, כבעל מניה, לכל דבר ועניין, ולא 
 כבעל זכות כלשהי במניה.תכיר באדם אחר כלשהו, לרבות הנהנה, 

חברה, קנון זה, פרט לבעלי מניות בובכפוף להוראות ת מבלי לגרוע מהאמור לעיל,8.3
החברה כבעל זכות כלשהי במניה לא יוכר אדם על ידי  ,לעיל 8.1בתקנה מור כא

היושר או ביחסי והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני 
נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית בכל מניה או בטובת הנאה כלשהי 

של בעל מניה ותו ורק בזכ זכות אחרת לגבי מניה אלא אךר של מניה או בכל בשב
 מניה בשלמותה.לעיל, ב 8.1כאמור בתקנה 

 (להלן: "תעודה") תעודת מניה

ישאו את חותמת החברה ואת חתימותיהם של יהתעודות המעידות על זכות קנין במניות .9
וכל אדם ברה, מזכיר החברה שניים מבין הבאים: דירקטור בחברה, המנהל הכללי של הח

י החתימות יעשו רקטוריון. הדירקטוריון רשאי להחליט כהדי ו על ידיאחר שיוסמך למטרה ז
 הדירקטוריון.בדרך מכנית כלשהי, כפי שיקבע על ידי 

 פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת:.10

ל חודשיים כל בעל מניות רשום זכאי לקבל מהחברה, לפי בקשתו, תוך תקופה ש10.1
ה אחת המעידה על בעלותו תעודהעניין, קצאה או רישום ההעברה, לפי לאחר הה

ות על שמו, או, בהסכמת החברה, מספר תעודות כאמור, כל אחת על במניות הרשומ
 אחת או יותר ממניות אלו. 

חברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה, לפי בקשתה, תוך תקופה של חודשיים 10.2
מספר ניין, תעודה אחת המעידה על ום ההעברה, לפי העלאחר ההקצאה או ריש

לי המניות, או, בהסכמת וסוג המניות הרשומות על שמה במרשם בעיות המנ
 החברה, מספר תעודות כאמור.

כל תעודת מניה ניתנת לפיצול למספר תעודות כאשר סך כל הערך הנקוב של 10.3
 כללו בתעודת המניההמניות הכלולות בהן שווה לסכום הערך הנקוב של המניות שנ

לחברה התעודה שפיצולה מתבקש  סירתה כנגד משפיצולה התבקש. הפיצול יעש
הרשום וכנגד תשלום בסכום סביר כפי שהדירקטוריון רשאי לקבוע מפעם במשרדה 

 לפעם. 

החברה לא תוציא תעודות מניה כאמור לעיל, אלא אם תתבקש לעשות כן על ידי 10.4
 עניין.ה לרישומים, לפי המניות רשום או על ידי החברבעל 
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ה, הוצאעודה יפורטו כמות המניות שבגינן כל תחברות, בבכפוף להוראות חוק ה10.5
 מספריהן הסידוריים וערכן הנקוב.

) או יותר, תימסר לידי מי ששמו 2תעודה המתייחסת למניה הרשומה על שם שניים (10.6
לחברה כל מופיע ראשון במרשם בעלי המניות, ביחס לאותה מניה, אלא אם יורו 

 ים רשום אחר.לבעללמוסרה  רשומים של אותה מניה, בכתב,הבעלים ה

או נפגמה תעודת מניה, רשאית החברה לבטלה הושחתה, התקלקלה, אבדה 10.7
ולהוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שתעודת המניה הומצאה לחברה והושמדה 

מי שיוסמך ו א ")המזכירמזכיר החברה (להלן: "על ידה, או שהוכח לשביעות רצון 
ושמדה והחברה קיבלה ערובות או הדה אבדה כי התעול ידי הדירקטוריון, לכך ע

ידי הדירקטוריון בעד כל נזק אפשרי. צון המזכיר או מי שיוסמך לכך על לשביעות ר
החברה רשאית לדרוש, כי בעד כל תעודת מניה שתוצא לפי תקנה זו ישולם סכום 

 באם יקבע. ,סביר שיקבע הדירקטוריון, מעת לעת

 מניות ודרישות תשלוםם בעד תשלומי

מאת בעלי המניות תשלומים כפי  ,, לפי שיקול דעתומעת לעת ,רשאי לדרוש ריוןהדירקטו.11
על חשבון הכספים שטרם שולמו על מניותיהם, לרבות פרמיה, ואשר לפי תנאי  ,שיראה לו

את הסכום לחברה  ההקצאה אינם עומדים לפרעון במועדים קבועים. כל בעל מניה ישלם
 ום יכולהל ידי הדירקטוריון. דרישת תשלבע עכפי שיק במועדים ובמקומותנדרש ממנו ה

ידי חלוקת התשלום לשיעורים. מועד דרישת התשלום יהיה מועד ההחלטה של -להיות על
 הדירקטוריון בדבר דרישת התשלום.

שבה יצוין שיעור ) יום 14על כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של ארבעה עשר (.12
לפני זמן הפירעון של דרישת תשלום כזו יל, האמור לעתשלום ומקום תשלומו. על אף ה

ידי הודעה בכתב לבעלי המניות, לבטל את הדרישה או להאריך את -הדירקטוריון רשאי, על
 זמן פירעונה, ובלבד שהחלטה כאמור נתקבלה לפני זמן הפירעון של דרישת התשלום.

תשלום ות הום ודרישיחד לתשלום כל שיעורי התשל איםבמניה יהיו אחרבעלים משותפים .13
 המגיעים בגין מניה כזו.

י תנאי ההקצאה של מניה כלשהי או באופן אחר, יש לפרוע כל סכום במועד קבוע או אם על פ.14
אזי  -פרמיה בשיעורים במועדים קבועים, בין אם על חשבון ערך נקוב ובין אם על חשבון 

תשלום שנערכה ישת ל דרך דרחלותו, כאילו נדרש פרעונו עאו שיעור כאמור ב יסולק כל סכום
, תשלום הדירקטוריון, וכל הוראות תקנון זה בדבר דרישות תשלוםוהודע עליה כדין על ידי 

 תחולנה על סכום או על שיעור כאמור. ריבית והוצאות, חלוטי מניות וכדומה,

יה קיים הבדל בין בעלי כלשהן, לקבוע שיה הדירקטוריון יהיה רשאי, בעת הנפקת מניות.15
 על המניות.ון של דרישות התשלום כומים וזמני הפרען הסענייות להמני

אם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור ביום פירעונו או קודם לכן, יהיה על האדם .16
שהינו אותה עת בעל המניה בגינה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע התשלום, 

מעת לעת, או בשיעור קבע טוריון יהנזכר לעיל, בשיעור שהדירק לם ריבית על הסכוםלש
היום בו ייפרע למעשה, ואולם  עדועדפי חוק, למן היום שנקבע לתשלומו -המותר אותה עת על

, בכדי וזזה תקנהאין באמור ב רשאי הדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית, כולו או מקצתו.
 יו.ין מניותה שלא פרע את חובו לחברה בגל החברה כלפי בעל מנילגרוע מכל סעד אחר ש

בל מבעל מניות הרוצה בכך, סכומים שטרם אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לק.17
על חשבון מניותיו, כולן או מקצתן, ורשאי ושטרם סולקו נדרשו או שמועד פרעונם טרם הגיע 

על מקצתם, ריבית ור, או ולמו מראש כאמעל סכומים שש לבעל המניות, כאמור,הוא לשלם 
השיעור שיקבע ע"י  יכים להפרע, אלמלא שולמו מראש, לפיים צרכומסהבו היו עד למועד ש

 הדירקטוריון. 
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 חילוט, עכבון ושעבוד 

, בין על חשבון הערך שהתחייב לו לא שילם בעל מניות סכוםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, .18
ו, ם הוצאה דרישת תשלום ואם לאועד ובתנאים שנקבעו, אהנקוב ובין על חשבון פרמיה, במ

ום, למסור לבעל המניה או לאדם שרכש קטוריון בכל עת, כל עוד לא נפרע אותו סכהדיררשאי 
זכות במניה הודעה בכתב הדורשת ממנו תשלום אותו סכום, בצרוף כל ריבית שהצטברה, וכל 

 ההוצאות שהחברה נשאה בהן מחמת אי פרעונו.

ה, ומקום, הודעתאריך ה ) יום אחרי14ות ארבעה עשר (יום, שיהיה לפח תיקבע ההודעה.19
. כמו כן תציין לעיל , בצרוף ריבית והוצאות כאמורר לעילכנזכ שבהם יש לפרוע אותו סכום

יהיו המניות אשר ההודעה כי במקרה של אי פרעון במועד הקבוע או לפניו ובמקום הקבוע, 
 לחילוט.לגביהן ניתנה ההודעה נתונות 

י הדירקטוריון להחליט על רשא כר לעיל,ות בהודעה כנזהדרישות הכלולאם לא נתמלאו .20
שלגביהן ניתנה ההודעה, בכל עת לאחר המועד שנקבע בהודעה לתשלום, אלא חילוט המניות 

 .אליואם כן לפני החלטת החילוט שולם הסכום הנדרש, הריבית וההוצאות המגיעות ביחס 

ל ועבפו לא שולמ רשאולגבי המניות המחולטות  רזוכל הדיבידנדים שהוכהחילוט יחול גם על 
לפני החילוט.

 20נתן לבעל המניה שחולטה, הודעה על ההחלטה כאמור בתקנה חולטה מניה כאמור, תי.21
בשל אי כאמור לעיל, והחילוט ומועדו ירשמו במרשם. אולם, לא יפגע תוקפו של חילוט 

 בהם.או כתוצאה מפגמים /ם ואו אי רישום במרש/הודעה ומסירת 

ב ה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשהחבר ה שלקניינ שביחכל מניה שחולטה כך ת.22
בהוראות תקנון זה, למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שיראה לנכון, 

 .חוק החברותוהכל בכפוף להוראות 

ויות , והן לא תקנינה זכחוקבהתאם ל מניות שחולטו וטרם נמכרו תהיינה מניות רדומות.23
 ה.לות החברהינן בבעכלשהן כל עוד 

צאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה ירקטוריון יוכל בכל עת לפני מכירה, הקדה.24
 שחולטה כנ"ל, לבטל את החילוט בתנאים שימצא לנכון.

25. 

מי שחולטו מניותיו יחדל מהיות בעל מניה בגין המניות המחולטות ויבוטלו עם 25.1
ניה ויתר ס למלפיה ביחשה שלו כה וכל תביעה או דריילוט כל זכויותיו בחברהח

יה והחברה הנלוות למניה, פרט לאותן הזכויות ובות שבין בעל המנהזכויות והח
והחובות אשר מוצאות מכלל זה על פי תקנון זה או אשר מוטלות על בעל מניה 

 לשעבר, על פי כל דין.

וי, שלם לחברה, ללא דיחך לשאת בחבותו לשלם ויבעל מניות שחולטו מניותיו ימשי25.2
אליהן ת או ביחס ים בגין אותן מניוריבית וההוצאות המגיעם, הל הסכומיאת כ

במועד החילוט, בצרוף ריבית ממועד החילוט ועד התשלום בפועל, בשיעור שיקבע 
ע"י הדירקטוריון, ובלבד שבכל מקרה שהמניות שחולטו נמכרו מחדש, תופחת 

 ש.ירתן מחדפועל ממככדי הסכום שנתקבל בהחבר שמניותיו חולטו  חבותו של

ה ומועדף על כל מניות שלא שולמו במלואן ברה יהא עכבון ושעבוד קבוע ראשון בדרגחל.26
שמו של כל בעל מניה (לבדו או ביחד עם אחר) וכן על פדיון מכירתן, כבטחון על הרשומות 

 כל הדיבידנדים אשר  עבוד הנ"ל יחולו גם עללפרעון המגיע לחברה בגין המניות. העכבון והש
דירקטוריון להכריז בכל עת על אמור לעיל, רשאי האותן מניות. למרות ה ן עלמזמן לזמיוכרזו 

 איזה מניה שהיא כמשוחררת מתנאי תקנה זו.
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או שעבוד כמפורט לעיל, רשאי הדירקטוריון למכור את המניות נשוא /לצורך מימוש עכבון ו.27
אלא ירה כתעשה מ לבד שלאבולפי שיקול דעתו,  בוד באופן שיראה לו,השעאו /העכבון ו

לביצוע החובות כאמור, ולאחר שנמסרה הודעה בכתב  לפרעון, למילוי או לאחר חלוף המועד
מותו, פשיטת רגלו  (קרי, מי שזכאי לפנייה עקבבעל מניה, או למי שקנה זכות למניות לאותו 

ות, את החוב שילם למכרן והוא לאבדבר הכוונה  ),יהל המנשל בעאו כינוס נכסיו או פירוקו 
 ימים מתאריך ההודעה.) 14ה עשר (ארבעתוך 

או שעבוד, רשאי הדירקטוריון /צוע מכירה לאחר חילוט, או לשם מימוש עכבון ולשם בי.28
למנות אדם לערוך את כתב העברת המניות הנמכרות, לחתום עליו ולגרום לרישום שם הקונה 

 ים של המניות הנמכרות.במרשם כבעל

רה סילוק הוצאות המכירה, תשמש בידי החבר אחל ור לעיל,כירה כאמהתמורה הנקיה מכל מ.29
על חשבון סילוק אותם חובות של אותו בעל מניות לרבות החובות, ההתחייבויות 

לבעל כזו) תשולם וההתקשרויות שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיע. היתרה (אם תהיה 
או שעבוד /ון וזכות עכבף לקיום כאמור, אך זאת בכפומו בזכות למניה ים במקואו לבא המניה

על  -או השעבוד שהיתה קיימת על המניות לפני המכירה /ו הדומה לזכות העכבון -לחברה 
היתרה הנ"ל, בגין חובות שמועד פרעונם טרם הגיע ואשר על אף האמור לעיל, החליט 

 הדירקטוריון לסלקם במועד פרעונם.

30. 

חולטה  חברהנית של המניה פלוור של החברה שלפיו היר ערוך על ידי דירקטצת30.1
ראיה או שעבוד על מניה כדין, ישמש /ומש עכבון ואו מ/ב בתצהיר ווכדין ביום הנק

מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע לזכות במניה, ואותו תצהיר בצרוף קבלה 
ו מכירתה או בהעברתה, יקנשל החברה על התמורה, אם נתקבלה, בעד המניה, ב

 .לנעבר זכות במניה

ה ואין הוא אחראי או הועברה לו כאמור, יירשם כבעל המני לוה כרניה נממי שהמ30.2
לנעשה בתמורת המכר, אם נתקבלה, זכותו במניה לא תיפגע מפגם או פסול שחל 

לא בהליכי החילוט, המכירה או ההעברה ולאחר רישומו במרשם כבעל מניות 
 עברה.ל תקפות המכר או ההן לערער ענה כאמור, ואיתשמע כל טע

בוד, כדי לגרוע מכל סעד שעשוי להיות חילוט מניות, עכבון ושענון זה, לענין ת תקבהוראון אי.31
או על פי  1970-לחברה כלפי בעל המניה על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א

 כל דין אחר.

 העברת מניות ומסירתן

 מעטללרבותרשום,  על מניותעלי המניות על שם בשומות במרשם בניות הרהעברת מכל .32
שכתב ההעברה ייחתם ובלבד תיעשה בכתב,  או אליה, העברה על ידי החברה לרישומים

ידי עדים -ידי באי כוחם וכן על-בחתימת יד בלבד על ידי המעביר ועל ידי הנעבר, בעצמם או על
של הנעבר במרשם שם מו על המניה עד שנרשם שלחתימתם, והמעביר ייחשב כאילו נשאר ב

עברת מניות לא תירשם ועברת. בכפוף להוראות חוק החברות, ההמ ניההמן גיב יותהמנלי בע
 , כמפורט לעיל. כתב העברהתעודת המניות המועברות ולמשרד של החברה  ואלא אם נמסר

בהתאם עשה , תיהחברה לרישומיםהעברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם 
 הדין. רישומים ובכפוף לדרישותרה להחב לנהלי

ר לעיל, במקרה של העברת מניות משולמות במלואן, רשאי הדירקטוריון לוותר האמו אף לע
יתות החתימות הצורך בחתימת עד לאמ סוגים של העברות, על באופן כללי, או לגבי סוג או

 גבי כתב העברה. שעל 

ה רגילה דומה לה ככל האפשר, או בצוררה דלהלן, או באופן כתב ההעברה של מניה יערך בצו
 :ידי הדירקטוריון-קובלת שתאושר עלאו מ
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 כתב העברת מניות 

) "המעביר(להלן: "(ים) אני/אנו הח"מ_____________________________ מעביר
") תמורת הסכום של ________ ש"ח הנעברל______________ מ__________ (להלן: "

ות ____ מני_____ -ל  לםוששששלםלים חדשים) _______________שק (במילים
המסומנות ממס' _________ עד מס' ___________ ועד  ,א_______ בנות ____ ש"ח כ"_

מנהל עזבונו ובידי  בידי הנעבר, בידי בע"מ, והן תהיינה החברה ______________בכלל של 
ימה על כתב זה, ני/אנו במניות בשעת החתפי התנאים שלפיהן החזקתי/נו א-מכוחו על הבא

 פי התנאים האלה.-ם(ים) לקבל את המניות עלמסכיעבר(ים) ואני/אנו הנ
 

 _ בחודש ______ שנת _____ולראיה באנו על החתום היום ____
 

 ______חתימת הנעבר ______ __ חתימת המעביר _________
   

____________ עד לחתימה תימה _______________ עד לח

בדבר ך דין או רואה חשבון עור תן אישורו תאגיד, ינמקבל ההעברה הינככל שהמעביר או 
סמכות החותמים בשם התאגיד.

וריון שך הזמן שייקבע על ידי הדירקטמרשם בעלי המניות למ החברה רשאית לסגור את.33
ניות על החברה תודיע לבעלי המ) יום בכל שנה. 30ים (ל, על שלושובלבד שלא יעלה, בסך הכ

עלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון זה לעניין מסירת הודעות לבעלי המניות. סגירת מרשם ב
בעת שהמרשם יהא סגור, לא תרשם העברת מניות במרשם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי 

מי מבין בעלי המניות זכאי  יום קובע על מנת שהחברה תוכל לקבועהדירקטוריון לקבוע 
ידנד או הקצאה של זכויות להצביע באסיפה כללית, או לקבל תשלום של דיבלהודעה או זכאי 

  כלשהן או לכל מטרה חוקית אחרת.

הרשומות תן של מניות מסוג כלשהו, יהיו המניות ן זה או לתנאי הוצאבכפוף להוראות תקנו.34
באישור  להעברה ללא צורך ניתנותרה, שבהון החברה, שתמורתן שולמה במלואה לחב

תן שהתמורה בגינן לא שולמה במלואה לחברה, אשר העבר כאמור מעט מניותון, לקטוריהדיר
 תהיה כפופה לאישור הדירקטוריון.

כל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון, לשם רישום, ביחד וגש למשרד או לכל כתב העברה י.35
 דרוש אחרות שיההוכחות ה צאה כזו, וכלם הועם תעודת המניות שעומדים להעבירן, א

 הקנין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. ון בדבר זכותקטוריהדיר

שהדירקטוריון סרב  ישארו בידי החברה אך כל כתב העברהיה שירשמו, ההעברכתבי 
למי שהגישו, לפי דרישתו.לרושמו, יוחזר 

ים ) ימ30( חר משלושיםמעביר לא יאוכך לסרב הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע על .36
 כתב ההעברה. קבלת תאריךמ

בסכום סביר שיקבע על ידי החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, .37
 הדירקטוריון, מעת לעת.

38. 

פוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אם הוכח להנחת דעתו של כב38.1
י ל ידו, כם שנקבעו עריון, ובדרכירקטוהמזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי הדי

בתה של הזכות במניות הרשומות במרשם, תכיר ים שבדין להסהתנא קיימונת
יה כאמור יהיה ב ובו בלבד, כבעל הזכות במניות האמורות. הזכאי למנהחברה בנס

בגין המניות כאילו היה הבעל הרשום של  זכאי לדיבידנדים או זכויות אחרות
אותה  י מכחה זכאיהי מניה, לאלגבי אותה ו כבעל מניה הרשמהמניה, אולם לפני 

 ו הצבעה.כל זכות של בעל מניה לענין השתתפות באסיפות החברה אמניה ל
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אחדים מהבעלים במשותף של  או אחדל פטירה של על אף האמור לעיל, במקרה ש38.2
במרשם, עד שיוכחו לחברה זכויותיו של הנסב כאמור על שמם מניות הרשומות 

יים, כבעלי הזכות באותן חברים הנותהרשומים רו הבעלים לעיל, יוכ 38.1ה בתקנ
ל בעל משותף בנייר הערך מחובה מניות, אך לא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו ש

מניה על שם מספר בעלים  רך שהחזיק בו בשותפות. נרשמהכלשהי ביחס לנייר הע
 .במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו

39. 

רישום חברה תשנה את זה, הקנון ות תת ולהוראת חוק החברופוף להוראוכב39.1
ברה צו של בית משפט לתיקון הבעלות במניות במרשם בעלי המניות אם נמסר לח

ת דעתו של המזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי המרשם או אם הוכח, להנח
סבתה של ן להטוריון, ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדיהדירק

מניות, בטרם הוכחה לשהי של אדם בכות כיר בזא תכוהחברה לות במניות, הזכ
 ותו, כאמור לעיל.כז

תקנון זה, , ובכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות מהאמור לעילמבלי לגרוע 39.2
לעיל, יהיה זכאי לבצע העברה של  38בתקנה אדם שנעשה זכאי למניה כאמור 

ות. הזכ פני הסבתם, בעצמו, להבעלים הרשושות המניות כשם שהיה רשאי לע
אילו רב לביצוע ההעברה או לעכבה, כפי שהיה רשאי לעשות, וריון רשאי לסדירקטה

 סבת הזכות.העביר הבעלים הרשום, בעצמו, את המניה, לפני ה

 38על אף האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי, בכל עת, לדרוש מהזכאי למניה כאמור בתקנה .40
תמלאה הדרישה ולא נהיה  אחר.המניה ל ו להעביר אתצמו במרשם אם בעלעיל, להרש

או  רקטוריון רשאי לעכב דיבידנדים) יום ממועד מסירתה, יהיה הדי60האמורה תוך שישים (
ע הדרישה. הוצגה דרישה כאמור, יחשב הדבר ן המניה, עד אשר תבוצזכויות אחרות בגי

 ישמראולם, ת עלי המניות,יה, במרשם בכבעלכאישור הדירקטוריון לרשום את הזכאי למניה 
 .לעיל 39לאשר העברת המניה לאחר בהתאם להוראות תקנה קטוריון לסרב הדיר זכות

) שנים מיום הרישום במרשם, 6ש (החברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניות לאחר תום ש.41
ן, יטולהשמיד תעודות מניה שבוטלו, לאחר תום שלוש שנים מתאריך בכן רשאית החברה ל

דו, כאמור, היו בעלי התעודות שהושמברה וי ההעכתב אורה שכלימת חזקה לכותהיה קי
 והרישומים, לפי העניין, נעשו כדין. תוקף מלא ושההעברות, הביטולים

 מניות למוכ"ז

הדירקטוריון רשאי להוציא למניה שהתמורה בגינה שולמה במלואה לחברה שטר מניה בוטל. .42
וראות לעניין אי הדירקטוריון לקבוע הלחוק החברות. כן רש 135ויחולו הוראות סעיף 

יהם יוצא שטר מניה וכן לקבוע, בין בתלושים ובין באופן אחר, את הדרכים התנאים לפ
 לתשלום דיבידנדים או מתן זכויות אחרות בגין המניות הכלולות בשטר המניה.

את הזכות למניות (מוסר כתב זה) שטר מניה שהוצא על ידי החברה מעניק למוכ"ז בוטל. .43
העברה על ידי מסירת השטר לידי הנעבר והוראות לו יהיו ניתנות לות בשטר; מניות אהכלול

 בעניין העברת מניות לא יחולו על המניות הכלולות בשטר המניה.תקנון זה 

בעל מניה האוחז בשטר מניה יהיה רשאי להחזיר את השטר לחברה לשם ביטולו  .בוטל.44
עלי המניות יה במרשם בשל בעל המנוהפיכתו למניה רשומה על שם. עם הביטול יירשם שמו 

 תוך ציון מספר המניות הרשומות על שמו, כנדרש על פי חוק החברות.

בעל מניה האוחז בשטר מניה רשאי להפקיד את שטר המניה במשרד או בכל מקום בוטל. .45
) שעות מעת ההפקדה 48אחר שיקבע לשם כך ע"י הדירקטוריון, וכעבור ארבעים ושמונה (

ה מופקד כנ"ל תהיה למפקיד הזכות לחתום על דרישה המנישטר ואילך, וכל עוד ישאר 
לכינוס אסיפה כללית של החברה, להשתתף בכל אסיפה כללית של החברה, להצביע בה 
ולהשתמש בשאר הזכויות הניתנות לבעל מניות בכל אסיפה כללית המתכנסת, כאילו היה 

קד. רק אדם המופניה שמו רשום במרשם בעלי המניות, כבעל המניות הכלולות בשטר המ
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אחד יוכר כמפקיד של שטר מניה מסוים. החברה תחזיר למפקיד את שטר המניה תוך 
  ) שעות מקבלת דרישה בכתב מאת המפקיד להחזרת שטר המניה.48ארבעים ושמונה (

למעט אם נקבע, במפורש, אחרת, בתקנון זה, אדם האוחז בשטר מניה לא יוכל לחתום . בוטל.46
ללית של החברה או להשתתף באסיפה כללית או להצביע בה ולא כעל דרישה לכנס אסיפה 

יוכל להשתמש בזכויות אחרות של בעל מניות באסיפות כלליות של החברה. ואולם, האוחז 
בשטר המניה יהיה בעל מניות בחברה ויהיו לו, מכל יתר הבחינות, כל הזכויות כאילו היה 

 ות בשטר המניה.לשמו רשום במרשם בעלי המניות, כבעל המניות הכלו

הדירקטוריון רשאי, אם ימצא לנכון, לקבוע וכן לשנות, מעת לעת, את התנאים . בוטל.47
להוצאת שטר מניה, לרבות שטר מניה חדש או תלוש חדש במקום שטר מניה או תלוש 
שהוצאו בעבר על ידי החברה. ואולם, הדירקטוריון לא יוציא שטר מניה או תלוש, כאמור, 

שטר המניה הקודם ביחד עם כל התלושים שהוצאו בגינו ואשר ודם או אלא אם התלוש הק
טרם שולמו, נמסרו לחברה לשם ביטול, או שהוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון כי הם 
הושמדו או אם הדירקטוריון הסכים לכך על פי שיקול דעתו המוחלט, ונמסרה לחברה ערבות 

לכסוי כל נזק שעלול להגרם  טוריון,או כתב שיפוי, לשביעות רצונו המלאה של הדירק
 כתוצאה מכך.

 יםהנפקת מניות וניירות ערך אחר

ם למימוש למניות, רים, המירים או ניתניהדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אח.48
ניירות ערך המירים הניתנים להמרה ראו של החברה; לעניין זה יות הרשום המני וןה גבולעד 

 ומרו או מומשו במועד ההנפקה.הכאילו מניות או למימוש ב

רות דירקטוריון רשאי להנפיק את המניות וניימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה ה
אופציות, או להקנותם לרבות  ות ברירה לרכישתם,עניק זכוילעיל, לה חרים, כאמורהערך הא

יקבעו על אים, שיל לאנשים שייקבעו על ידו וכן במועדים, במחירים ובתנוהכ בדרך אחרת,
ת לעניין הדרכים לחלוקת ידו, וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך, ובכלל זה, הוראו

, רתימת יתכשיהן, לרבות במקרה של חרו ביןקו על ידי החברה, המניות וניירות הערך שיונפ
 .ריוןרקטווהכל, לפי שיקול דעתו של הדי

ותקנון זה, רשאי  כל דיןהחברותחוק ות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להורא.49
תשולם במזומנים  או ניירות הערך האחריםו/ ניותבעד המהתמורה לקבוע, כי  ,הדירקטוריון

ול דעתו, או כי המניות שיק לפי רת,ירות ערך או בכל דרך אחבני בנכסים בעין, ובכלל זהאו 
ו בתמורה השווה קציום ו/או ניירות הערך האחריניות הטבה או כי המניות ו כמיוקצ
, בין הנקוב םמערכמערכן הנקוב או הגבוהה םמערכמערכןהנקוב, או הנמוכה  םלערכלערכן

יקול ולפי ש יקבעו על ידי הדירקטוריוןשים ביחידות ובין בסדרות, והכל, בתנאים ובמועדי
 .תודע

, הדירקטוריון רשאי לשלם דמי כל דיןלהוראות  ובכפוף להוראות חוק החברות ףפובכ.50
או דמי חיתום לכל אדם, בעת חתימה או הסכמה לחתום או השגת חתימות או  מילותע

כן רשאי . חתימות על מניות, או אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה הבטחת
שיווק, הפצה, , תיווךדמי לשלם  רך של החברהוצאת ניירות ערה של ההדירקטוריון בכל מק

והכל, במזומנים, במניות החברה, או בניירות ערך , דומהייבות מוקדמת, ריכוז וכהתח ,ייעוץ
ידי החברה, או בכל דרך אחרת, או חלק בצורה אחת וחלק  -עלאו יונפקו אחרים שהונפקו 

 .; והכל בכפוף לכל דיןרתחא בצורה

 דיוןרך בני פירות עינ

בני רך להנפיק ניירות עלכל דין רשאית החברה  ,להוראות חוק החברותבכפוף החברה רשאית .51
הזכות . חברהון הטורידירקי יד- על שייקבעושיקבעוובדרך  םהניתנים לפדיון בתנאיפדיון, 

לפדיון מוגבלת למקרה של פירוק החברה לאחר פרעון כל התחייבויות החברה לנושיה בעת 
למחזיקים בהן זכויות הצבעה באסיפות כלליות וזכות  פירוק. מניות בנות הפדיון תקנינה

 ידנד.השתתפות בדיב
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 ם בהוןשינויי

פי החלטה של האסיפה הכללית, שתתקבל -מזמן לזמן, על ,החברה רשאית, דיןלכל בכפוף .52
, לעשות בכל עת כל אחת מהפעולות מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ברוב רגיל

 הבאות:

 הגדלת הון המניות52.1

יות , בין אם כל המנם של החברהומניות הרשלהגדיל את הון ה52.1.1
לק ן המוגדל יהיה מחוההואו. נפקו ובין אם לה עת הות באותהרשומו

למניות בעלות זכויות רגילות, זכויות בכורה או זכויות נדחות או 
סוג מניות  זכויות מיוחדות אחרות (בכפיפות לזכויות מיוחדות של

צבעה או זר הון, החבידנד, הקיים) או כפוף לתנאים והגבלות ביחס לדי
דלת הג ה עלהכללית בהחלטת יפהורתה האס, כפי שהחריםלתנאים א

 ההון הרשום.

,המניות הוןהגדלתאתהמאשרתבהחלטהאחרתנקבעכןאםאלא52.1.2
המניותו החברהשלהמקוריהמניותמהוןכחלק חדשהוןכליחשב

תשלוםתדרישו תשלוםבדבר ההוראותלאותןכפופותיהיוהחדשות
או/ועכבון,וטחיל ,הברהע,ועיםבקיםבמועדשיעוריםאוסכומיםוא

.החברה בהוןהקיימות למניותיחסיםיהמת,אחריםניםיועניודשעב

המניותהוןהגדלתאתהמאשרתבהחלטהאחרתנקבעכןאםאלא52.1.3
אוהמקוריההוןמתוךהמניותתוקצינה,זהבתקנון לאמורובכפוף
עללטוחשייכפהתנאיםובאותםהאנשים םתלאורההחבשלהמוגדל

. תקנוןהלהוראותבכפוף, וחלטמהודעתשיקוללפיריוןהדירקטוידי

 סוגי מניות52.2

לחלק את הון המניות לסוגים שונים של מניות ולקבוע ולשנות את הזכויות 
 -הצמודות לכל סוג של מניות, בתנאים המפורטים להלן 

ג ת סוות, ניתן לשנות זכויות המניי הנפקכל עוד לא נקבע אחרת בתנא52.2.1
ת של בעלי המניות של יוכלל החלטה של אסיפותקבלת  כלשהו לאחר

ל סוג מניות בנפרד או הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מכל כ
 הסוגים.

הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסויים, לא יחשבו 52.2.2
ת זכויות ת בעלות אחרוכאילו שונו על ידי יצירתן או הוצאתן של מניו

חרת א ותנהימות, מלבד אם היות קיזכויות של מננוי זהות, או שי
 ותן המניות. בתנאי ההוצאה של א

 איחוד הון המניות52.3

לאחד ולחלק מחדש את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, למניות בערך נקוב גדול 
בעלי יהיו  . במקרה שכתוצאה מהאיחודמערכן הנקוב של מניותיה הקיימותיותר 

, אם יקבל לכך רקטוריון רשאייה הדייר שברים, יהמות ניות שאיחוד מניותיהםמ
שברים יחס לב ולפעל את אישור האסיפה הכללית בהחלטה על איחוד ההון כאמור:

  :ובכלל זה, בנסיבות העניין כאמור בכל דרך שימצא לנכון

למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן, אשר על שמו 52.3.1
ם כרם, אשר ימשבריתעודות המניות הכוללות את התוצאנה 

וצאות תחולק לזכאים. והת לועמי כותקבל בנירה שתוהתמו
הדירקטוריון יהיה רשאי להחליט כי בעלי מניות הזכאים לתמורה, 
שהינה פחותה מסכום שייקבע על ידו, לא יקבלו תמורה ממכירת 

הזכאים השברים כאמור, וחלקם בתמורה יחולק בין בעלי המניות, 
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לתמורה לה הם ופן יחסי ייקבע, באום שלתמורה העולה על הסכ
 -וא ם;איזכ

להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד והחלוקה מחדש מותירים לגביו 52.3.2
שבר מניה, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, 
במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת 

 -או ד;איחותחשב כבת תוקף סמוך לפני ה שלמה, והקצאה כאמור

קבל מניה מאוחדת בגין שבר ל יםכאז יויהלא עלי מניות בוע כי בקל 52.3.3
של מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר 
המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה 

ל יותר מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן ש
 חדת אחת.מניה מאו חודן יוצרשאי ממחצית ממספר המניות

לעיל תחייב הוצאת מניות  52.3.3או  52.3.2פסקאות  פיל להעוופה במקר
אזי פרעונן יעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה  ,נוספת

 כאמור לא יחשבו כשינוי בזכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.
 

 בלתי מוקצהן מניות ביטול הו52.4

ל החברה, לרבות ש ותיבחיהתן צה, ובלבד שאיטרם הוקש יות רשום,ן מנלבטל הו
 התחייבות מותנית, להקצות מניות אלו.

 חלוקת הון המניות52.5

של החברה, כולו או מקצתו, הקיים את הון המניות על ידי חלוקה מחודשת לחלק 
 עתבאותה   ימותל מניותיה הקימערכן הנקוב ש  בנות ערכים נקובים קטניםלמניות 

ותיהם של בעלי המניות בהון זקהחורי די לשנות את שיעא בכך כבד שלא יהבלו
 .המונפק

 שינוי זכויות

מחולק לסוגים שונים, המניות  כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקתבכל עת שבה יהיה הון.53
 שלה החלטר קבלת לאחשהו, ות כלכויות סוג מניות זף להוראות כל דין, ניתן לשנובכפותהיה

, ברוב באסיפה הכלליתובאישורה ברוב רגיל ת בהחלטה שהתקבלה אירשהחברה  ריוןדירקטו
רגיל , מלבד אם תנאי ההוצאה של המניות מאותו סוג מתנים אחרת, לבטל, להמיר, להרחיב, 

סוג ממניות החברה, ובלבד של  ו לשנות באופן אחר את זכויותיולהוסיף, לצמצם, לתקן א
כל בעלי המניות של  ,בכתב או בהסכמהבעלי המניות מאותו סוג שהתקבלה לכך הסכמה,

. הוראות תקנון החברה בדבר או שההחלטה אושרה ברוב רגיל באסיפה כללית מאותו סוג
המניות מאותו סוג של בעלי  ל אסיפות כלליותאסיפות כלליות יחולו, בשינויים המחויבים, ע

ת החברה, כפי או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של סוג מסוים ממניוברוב רגיל 
  .וגהסתנה בתנאי ההוצאה של אותו סוג.שהו

ת רגילות ובין ל סוג מניות, שהונפקו, בין בזכויוש יםלעלב בעלי המניות אוהזכויות המוקנות ל.54
ו, כאילו הומר לעיל 53תקנה כי לצרבזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא יחשבו 

כל סוג וספות ממניות ני יצירתן או הנפקתן של נפגעו או שונו באופן אחר על יד צומצמו,
דיפה מהן, וכן לא יחשבו כאילו הומרו, ע או מהן בין בדרגה שונהשהוא, בין בדרגה שווה להן ו
למניות מסוג אחר כלשהו ן אחר, על ידי שינוי הזכויות הצמודות צומצמו, נפגעו או שונו באופ

 וצאה של אותן מניות., אלא אם כן הותנה, במפורש, אחרת בתנאי ההוהכל

על כל , יםבמחויולו בשינויים הבתקנון זה בעניין אסיפות כלליות יחקבועות וראות ההה.55
 אסיפת סוג.
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 מרשם בעלי המניות

56. 

 החברה תנהל מרשם בעלי מניות שיהא פתוח לעיונו של כל אדם. 56.1

לחוק החברות,  128, כאמור בסעיף םמהותיימניותבעלימרשםהלנתהחברה56.2
 . נו של כל אדםוח לעיושיהא פת

ן ניעעו ל, בתנאים שנקבלמרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישרא אית לנהלהחברה רש56.3
  .זה בחוק החברות

וכל  החברה תנהל מרשם של המחזיקים בניירות ערך המירים למניות החברה56.4
ות ערך המירים אלה, לעניין נייר קשר למניות יחולו לגביהוראות תקנון זה ב

, בשינויים המחוייבים העברהו עודותחלפת תהעודות, הוצאת ת הרישום במרשם,
 .ערךהל ניירות ש אהצההק יכל בכפוף לתנאהענין, וה לפיו

57. 

 במרשם בעלי המניות יירשמו:57.1

 לגבי מניות על שם:57.1.1

הכל כפי שמו, מספר זהותו ומענו של כל בעל מניה, 57.1.1.1
 -וכן שנמסר לחברה;

ל כמות המניות וסוג המניות בבעלותו של כל בע57.1.1.2
שולם על חשבון טרם  , ואםמניה, בציון ערכן הנקוב

 כוםהס –כום כלשהו התמורה שנקבעה למניה ס
 -וכן ;שולםם טרש

תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעל 57.1.1.3
 -וכן המניות, לפי העניין;

החברה  ים סידוריים, תצייןסומנו המניות במספר57.1.1.4
ים צד שמו של כל בעל מניה את המספרים הסידוריל
 מו;ל המניות הרשומות על שש

 לגבי מניות למוכ"ז:בוטל 57.1.2

ציון עובדת הקצאתן של מניות למוכ"ז, מועד 57.1.2.1
 -וכן ;שהוקצו הקצאתן וכמות המניות

 המניה; ילמוכ"ז ושל שטר ותהמספור של המני57.1.2.2

לרדומות,  כומספרן ואת התאריך שבו הפ לגבי מניות רדומות, גם את57.1.3
.הכל כפי שידוע לחברה

 57.1בעלי המניות כאמור בס"ק  שםהרישומים שנרשמו במרור את כל החברה תשמ57.2
 ע לה עליהם.כל הניתן מיום שנודכ דםקם מושינויים בה דכןותעלעיל, 

 אלה:ד מאח בכללגבי מניות על שם המניות החברה תשנה את רישום הבעלות במרשם בעלי .58
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 של המניה כתב העברהלגביה יש לשנות את הרישום והמניה תעודת לחברה  ונמסר58.1
להלן  ל הנעבר, והתקיימו הדרישות המפורטותושבחתימתם של המעביר 

 מניות; תברהע ייןנעל זהנון בתקלהעברת

 נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם;58.2

 .;הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבתה של הזכות58.3

 בוטל..59

 

 תאסיפות כלליו

 יהיו כדלקמן: סמכויות האסיפה הכללית.60

 הכללית:ים יתקבלו באסיפה באה םייניות החברה בענלטהח60.1

 שינויים בתקנון החברה;60.1.1

 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו;60.1.2

-ו 97 הם בכפוף לאמור בתקנותדירקטורים לחברה ופיטוריוי מינ60.1.3
 ;לןלה 010101

 ות אישור האסיפה הכללית לפיאישור פעולות ועסקאות הטעונ60.1.4
ת ו, זאת למעט פעולהחברותלחוק  275 עד268 -ו 255הוראות סעיפים 

ת אשר אינן דורשות את אישור האסיפה הכללית לפי תקנות סקאווע
ל כן על פי כו 2000-אות עם בעלי ענין), תש"סהחברות (הקלות בעסק

דין אחר;

 -ו 286ות סעיפים הרשום והפחתתו בהתאם להורא ניותהמן והגדלת ה60.1.5
לעיל;5252 לחוק החברות וכן שינויים בהון כאמור בתקנה 287

, ככל שנדרש אישור (א) לחוק החברות320כאמור בסעיף  מיזוג60.1.6
;הדיןפי -האסיפה הכללית על

 נון זה, יש לקבלה בהחלטהכל החלטה אחרת שעל פי דין או על פי תק60.1.7
האסיפה הכללית. של

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן ברות, אות חוק החבכפוף להור.61
. נטלה ןיינת העבנסיבו ן הנדרשסוים או לפרק זמן שלא יעלה על פרק הזמזמן מ , לפרקאחר

ל בעלי המניות הזכויות, האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי החוק לדירקטוריון, יחולו ע
פעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, הטורים לעניין בות והאחריות החלות על דירקהחו

 ולאופן בשים לב להחזקותיהם בחברה, להשתתפותם באסיפהובכלל זה יחולו עליהם, 
 הפרקים השלישי, הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.ת אור, הוהצבעתם

סמכויותיו חיונית מכויותיו והפעלת סמכות מהדירקטוריון להפעיל את סנבצר מן 61.1
עוד לניהולה התקין של החברה, רשאית האסיפה הכללית להפעילה במקומו, כל 

טוריון רקדיהמן  כן נבצרעה כי אנבצר ממנו הדבר ובלבד שהאסיפה הכללית קב
 כאמור. הסמכות חיוניתכך וכי הפעלת לעשות 

 דשים לאחר ) חו15מתום חמישה עשר ( שנתית בכל שנה ולא יאוחרהחברה תקיים אסיפה .62
 .האסיפה השנתית האחרונה, במועד ובמקום שיקבע על ידי הדירקטוריוןמועד קיום 
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-לכלול עלאו נדרש ושא אותו מותר כל ננושאים, כדלקמן:סדר היום באסיפה השנתית יכלול .63
 .הדין פי הוראות

נייני החברה, דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ע63.1
 כללית;המוגש לאסיפה ה

 ;שכרםמינוי דירקטורים וקביעת 63.2

 מינוי רואה חשבון מבקר;63.3

דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת 63.4
 וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה;

שא אחר נוסף על האמור לעיל, ניתן לכלול בסדר היום של האסיפה השנתית כל נו63.5
, כאמור ושאים שבשלהם נדרש כינוס אסיפה מיוחדתונ נקבע על סדר היוםש

 להלן. 66 בתקנה 

אסיפה " וכל אסיפה כללית אחרת תכונה "אסיפה שנתיתאסיפה כללית כאמור לעיל תכונה "
 ".אסיפה כלליתדת תקראנה "ואסיפה מיוח אסיפה שנתית ".מיוחדת

בהתאם לדרישת כל אחד מאלה:דת על פי החלטתו, וכן ס אסיפה מיוחהחברה יכנ וריוןדירקט.64
 .יןלקבוע בד

 שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים.64.1

) מההון המונפק ואחוז 5%בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (64.2
שלו לפחות ) מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, 1%אחד (

 חברה.) מזכויות ההצבעה ב5%חמישה אחוזים (

ר בחוק ם כאמובמועדילעיל, יזמנה אמור כ, דתן אסיפה מיוחזמל טוריוןהדירקנדרש 
 החברות. 

 לעיל, רשאי הדורש, 6464 לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה.65
שלהם,  צית מזכויות ההצבעהיש לו יותר ממחחלק מהם, שם ג -ניות וכשמדובר בבעלי מ

ודשים מהיום שהוגשה ם אחרי עבור שלושה חיא תתקיו, ובלבד שלצמבעאסיפה כנס את הל
הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי 

 הדירקטוריון.

66. 

גם נושאים שבשלם  לו בון וייכלרקטוריולית ייקבע בידי הדיסדר היום באסיפה כל66.1
נושא שנתבקש כאמור וכן  לעיל, 6464תקנה  וחדת לפיאסיפה מירש כינוסה של נד

 להלן. 66.266.2בתקנה 

באסיפה הכללית, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה 66.2
ללית שתתכנס ם של אסיפה כלכלול נושא בסדר היו מהדירקטוריוןרשאי לבקש 
 כללית. נדון באסיפה מתאים להיותשא הנוש בדבעתיד, ובל

תוגש לחברה בכתב לפני מתן ההודעה על כינוס  לעיל 66.2בתקנה בקשה כאמור 66.3
 נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.  האסיפה הכללית, ויצורף אליה

67. 

יה ידי החברה לבעלי מניות-תימסר עלשניתפורסם בכללית הודעה על אסיפה 67.1
ם פרסובאמצעות  –ן דוח מיידי וכצעות פרסום באמן, דיב במועדים הקבועים לכך
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 שניה או באמצעות מודעה על זימון האסיפה הכללית באתר האינטרנט של החבר
, תבשפה העבריבישראל היוצאים לאור , בעלי תפוצה רחבה, לפחות עיתונים יומיים

ת לפרסמה בכל דרך נוספ כמו כן, החברה רשאית .במועד כקבוע בחוק החברות.
 .לרבות באמצעות האינטרנט, קל פי החוהמותרת ען, נכוה לראשת

 67.167.1, פרט להודעה על אסיפה כללית כאמור בתקנה דיןההחוקבכפוף להוראות 67.2
ן לבעלי המניות הרשומים והן ה כללית, הודעה על אסיפלעיל החברה לא תמסור ה

 המניות שאינם רשומים.לבעלי 

68. 

מקום והמועד שבהם תתכנס ה האסיפה,טו סוג אסיפה כללית יפור עלה בהודע68.1
האסיפה, פירוט הנושאים שעל סדר היום, תמצית ההחלטות המוצעות, הרוב 

באסיפה ניות להצביע המועד לקביעת זכאות כל בעלי המההחלטות,  נדרש לקבלתה
צעות אמב , לרבות הסדרים לעניין הצבעהפירוט אחר הנדרש על פי דין ת וכלהכללי

 .מערכת ההצבעה האלקטרונית באמצעותוהצבעה , כתבי הצבעה

בהחלטתו בדבר זימון אסיפה, רשאי הדירקטוריון לקבוע את אופן הפירוט של 68.2
ם כאיהז לי המניותימסרו לבעשעל סדר היום של האסיפה, אשר י הנושאים

חוק  הדירקטוריון ובכפוף להוראותלהשתתף באסיפה, והכל לפי שיקול דעתו של 
 .יןהדוחוק ניירות ערך החברות

 7171קבעה החברה, כי אסיפה נדחית תערך במועד מאוחר יותר מן הקבוע בתקנה 68.3
  עה.בהודחית החברה את המועד של האסיפה הנד תציין להלן,

ע ולעיל ומבלי לגר 68.268.2 וע מסמכויות הדירקטוריון כאמור בתקנהלגר מבלי68.4
תקנון זה בנוגע להעברת סמכויות על ידי הדירקטוריון, יהיה  מכלליות הוראות

 לעיל לועדת 68.168.1בתקנה  הדירקטוריון רשאי להעביר את סמכויותיו כאמור
 יןת מסוימת ובורך אסיפה כלליחברה, בין אם לצאו לנושא משרה ב/ו דירקטוריון

 ם לתקופה.א

פגם הנובע מאי קיום הוראה או  לרבות ,בכינוס האסיפה הכללית או בניהולהב ם לבתום גפ.69
לא ה, ין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולתנאי שנקבעו בחוק או בתקנון זה, לרבות לעני

בכפוף , א יפגום בדיונים שהתקיימו בהבאסיפה הכללית ול לטה שהתקבלהיפסול כל הח
להודעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה, לא כינוס נוגע בהפגם היה  .ל דיןכ ותלהורא

  החלטה.יהיה רשאי בעל מניה שהגיע לאסיפה על אף הפגם, לדרוש את ביטול ה

 דיונים באסיפות כלליות

מנין חוקי תוך מחצית השעה מן כן יהיה נוכח  הכללית אלא אםבדיון באסיפה ח תואין לפ.70
בחוק החברות או  מקרים בהם מותנה אחרת להוציאחת האסיפה. תילפמועד שנקבע ה

ניות ה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, בעל מבתקנון זה, מנין חוקי יתהוו
מזכויות  (50%)אחוזים  שיםחמיר, למעלה מטבמצהמחזיק, או בעלי מניות המחזיקים ב

אמצעות ה או בות כתב הצבעצעאמעות שלוח, בלרבות נוכחות באמצ( .צבעה בחברההה
  .)הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

ה אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידח.71
על כך  להודיעבלי שתהא חובה ובאותו מקום, ממאליה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה 

ום, שעה ומקום או לי על האסיפה, עהודצוין כזה בהיות, או למועד אחר אם בעלי המנל
 . ")אסיפה נדחית(להלן " רים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניותאח

תתקיים לעיל,  65כאמור בתקנה פי דרישת בעל מניות, -אם כונסה האסיפה הכללית על
יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים  האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או

) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל 1%) מההון המונפק של החברה ואחוז אחד (5%(
 ) מזכויות ההצבעה בחברה.5%מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (
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 דיי בעצמם או על ,יו נוכחיםת האסיפה, בשעה שיהיתהווה מנין חוקי לפתיח נדחית באסיפה .72
אחוזים מחמישים או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה ת המחזיק, , בעל מניובאי כח

צעות כתב הצבעה או לרבות נוכחות באמצעות שלוח, באמ( ,מזכויות ההצבעה (50%)
ד שנקבע תוך מחצית השעה מן המוע ,)רוניתההצבעה האלקטאמצעות הצבעה במערכת ב

 דחית. יפה הנלתחילת האס

י תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר ה הנדחית, אזכאמור, באסיפוקי, ח יןלא נכח מנ. 72
 משתתפים שהוא. 

ריון (אם מונה כזה), או בהעדרו ושב ראש הדירקטוי גןוריון או, בהעדרו, סיושב ראש הדירקט.73
 יועצת משפטית או  רקטוריוןונה לכך על ידי הדיבחברה שמ כל דירקטור או נושא משרה

באין יושב ראש החברה. לית של כל אסיפה כל, ישב בראש כירת החברהרה או מזחבב
ן מי מהם נוכח אחרי או אם באסיפה כלשהי אי יון או סגן יושב ראש דירקטוריון,ורקטדיר
מש כיושב אם סרבו לשחילת האסיפה או קות מהמועד שנקבע לת) ד15בור חמש עשרה (ע

ניהם, לבחור , ברוב קולות ביבאסיפה הכללית ם הדירקטורים הנוכחיםראש האסיפה, רשאי
 -א יעשו כן שרה בחברה הנוכחים באסיפה, ואם להמי מביניהם או מבין נושא ראששב ביו

באחד הדירקטורים או נושאי  ,חשלו בעצמם או על ידיפה, באסיכחים המניות הנו יבחרו בעלי
דירקטור נוכח או  הנוכחים לשבת בראש האסיפה. אם לא יהיה שרה בחברההמ

בעלי מ חדרו באחבת בראש האסיפה, יבמשרה כולם יסרבו לששהדירקטורים ונושאי ה
 אסיפה.יות כאמור, לשבת בראש ההמניות או בשלוחו של בעל מנ

 מן:יכללו פרטים, כדלקם באסיפה הכללית, שוטוקולים של ההליכיהחברה תערוך פר.74

המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות על בעלי שמות 74.1
 ידם;

 טות שהתקבלו;לית וההחלאסיפה הכלהנדונים בהעניינים 74.2

 ר בו. מהווה ראיה לכאורה לאמווקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, וטפר.75

 יותקולות בעלי המנ

ברה את בעלותו יח לח, יוכסוג או באסיפת סיפה הכלליתניין להצביע באבעל מניות המעו.76
. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ")אישור בעלות(להלן: " שיקבע על פי חוק החברותבמניה באופן 

הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים לעניין הוכחת הבעלות במניות החברה ובכלל זה, 
סיפה הכללית. להמצאת אישור הבעלות לחברה ומקום מסירתו, לפני כינוס האלעניין המועד 

ימסר אישור הבעלות לחברה במשרדה י, אלא אם נקבע אחרת על ידי דירקטוריון החברה
לפני האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון ימי עבודה  2-הרשום לא יאוחר מ

ובמועדים שנקבעו לכך בדין, וכפי רות באישור הבעלות.בעל המניות להצביע בגין המניות הנזכ
 .")בעלות וראיש(להלן: " ן האסיפהבזימו יןצושי

ולהצביע להשתתף  בעלי המניות הזכאיםהחברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכאות.77
ימים לפני  21 על קבעייש מועדבהם בעלי המניות  , ובלבד שמועד זה לא יעלהליתבאסיפה הכל

הכינוס והכל בכפוף ימים לפני מועד  4-המועד שנקבע לקיום האסיפה הכללית ולא יפחת מ
 .וף לכל דיןזמן אסיפה כללית, ובכפידי הדירקטוריון בהחלטה ל-להוראות החוק

רשאים להצביע רק ן דישפט מוסמך הכריזו פסול מ ביתוכן בעל מניות שבעל מניות קטין .78
 כוח.-עות באאמור רשאי להצביע באמצסיהם, וכל אפוטרופוס כמצעות אפוטרופבא

במניה, רשאי כל אחד מהם בעלים רשומים במשותף  במקרה שלכל דין, הוראות בכפוף ל.79
, ן זההדין ותקנו פי-ידי שלוח עלהמותר עי אחר בכל אמצפה, בין בעצמו ובין להצביע בכל אסי

לים במשותף הבע מאחדהיה והצביע יותר  הזכאי היחידי לה. כאילו היהכזו, ה ניביחס למ
ופיע ראשון זה מביניהם אשר שמו מעתו של תתקבל ד, כאמור , בעצמו או על ידי שלוחבמניה

די הדירקטוריון ישור בדבר בעלותו או במסמך אחר שיקבע על יבמרשם בעלי המניות או בא
 ס למניה.ביח
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 באותו כללית המכוחן בכל אסיפ, רשאי להצביע לעיל 39תקנה לפי  ותניכל אדם הזכאי למ.80
דה ימי עבו 2רשם כבעליהן לפחות אופן כאילו היה הבעלים הרשום של אותן מניות ובלבד שנ

, ובלבד עלפני מועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה בכוונתו להצבי
ית להצבעה באסיפה הכלל במועד הקובע הןב ת החזיקרשום של אותן מניושהבעלים ה

 .האמורה

שלוח, הכל צביע באסיפה כללית או באסיפת סוג, בעצמו או באמצעות אי להרשת מניובעל .81
ון זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בהתאם להוראות תקנ

בעלי מניות האוחזים בשטרי מניה לא יהיו זכאים להצביע באמצעות  רה.בעל מניות בחב
 א אם נקבע אחרת בשטרי המניה.שלוחים ביחס למניות הכלולות בשטרי המניה, אל

בכתב ויחתם על ידי הממנה או על  ") יערךכתב המינויה (להלן:"המסמך הממנה שלוח להצבע.82
, וייחתם בדרך רך כתב המינוי בכתבידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, יע

כי  לדרוש ן רשאיידי הדירקטוריו גיד; המזכיר או מי שיוסמך לכך עלתאה יבת אתהמחי
כן  של החותמים לחייב את התאגיד.אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם  ,ימסר לידו

 הדירקטוריון לקבוע הוראות ונהלים בכל הקשור בכך.  רשאי

מכוחן ניתן יפוי הכח, ש ותר בעלות כדין בגין המנישואיתק ממנו, בצירוף כתב המינוי או הע
במשרד הרשום או ל ידי הדירקטוריון, ימסרו ע מך לכךי שהוסשל המזכיר או מ להנחת דעתו

כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם  -לה  או אחרים, בישראל או מחוצהבמקום אחר 
לפני תחילת האסיפה או ימי עבודה  2לפחות  -לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד 

לחברה כתב מינוי האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו
 .ון האסיפהזימן בפי שיצויבאופן ובמועדים הקבועים לכך בדין וכ

ישור א או/אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי ו לע
ל כתב ראוי, על פי שיקול דעתו. לא התקבל אתאם מצא זחר המועד האמור, בעלות גם לא

, לא יהיה להם תוקף באותה לעיל7676ובתקנה ות כאמור בתקנה זו ור בעלאו איש/המינוי ו
 אסיפה.

הן בהרמת ידיים יפה , להצביע באסהכלליתשלוח להצבעה רשאי להשתתף בדיונים באסיפה .83
כאי לכך שהיה זה כפי ש האסיפכיושב ראולהיבחר  את,עה חשאית, במידה ותהא כזבוהן בהצ

 ינוי.המניות הממנה ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המ בעל

בצורה הרגילה או המקובלת בישראל או בכל צורה להצבעה יהיה  וי הממנה שלוחכתב מינ.84
ידי המזכיר. בכתב  לידו או עמי שיוסמך לכך על  ידי הדירקטוריון אואחרת שתאושר על 
מינוי. כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי כל כתב ה ה ניתןפה הכללית שבגינהמינוי תצוין האסי
שלא צוין אחרת בכתב מינוי, ובלבד מתייחס כתב ה האסיפה שאליה אסיפה נדחית של

לע תעלהשלאלתקופה ינומיכתבליתןרשאיםרשומניותבעל, לעילהאמוראףעל המינוי.
 ראות שלהלן:לו ההובזימון האסיפה, יחורת אח כל עוד לא נקבע .חודשים) 12( עשר םשני

ב המינוי כתב וא ניתן. לא צויןשבגינן ההמניות  כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר84.1
ר המניות וין בו מספר מניות הגבוה ממספמספר המניות שבגינן הוא ניתן או צ

ב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות תמניות, יראו את כל שם בעל ההרשומות ע
 יות.הרשומות על שם בעל המנ

על שם בעל  הרשומות ר המניותאם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספ84.2
בהצבעה בגין יתרת המניות ל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח יראו את בע המניות,
 יות הנקובות בו.נתקף בגין מספר המינוי יהיה מות על שמו וכתב המהרשו

י אינו מציין את מספר וסוג המניות נומידי בעל מניות וכתב הי-כוח על-מונה רק בא84.3
ין כל המניות שבידי בעל ינוי כאילו ניתן בגת כתב המ, יראו אשבגינן הוא ניתן

ב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב ראש ביום הפקדת כת המניות
 .בע להצבעה באסיפהבמועד הקוהאסיפה, בהתאם למקרה
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ח, בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת י שלומינו ות תקנון זה בדברמבלי לגרוע מהורא.85
 ות אלה:אחד, בכפוף להוראתר משלוח למנות יו יהיה זכאי

 כל כתב מינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן.85.1

המינוי שניתנו על ידי  יקובות בכתבות מסוג כלשהו הנספר הכולל של מניהמה על85.2
ו שבגינן הומצא סוג הרשומות על שמו א על מספר המניות מאותו בעל מניות אחד
 .ידי אותו בעל מניות המינוי שניתנו עלכל כתבי  היו בטליםאישור בעלות, י

הוא משמש ות שבבעלותו או שניהמבעל מניות או שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת .86
 אחר.חד ומכוח מקצתן באופן הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן א ינן, ורשאישלוח בג

 המינוי פגם ואף אם ל בכתב ף אם נפף אתוק -קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר.87
המניה אשר  ז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברהקודם להצבעה נפטר הממנה או הוכר

 לפני האסיפה הודעה י החברהבמשרדבמשרדקבלה תאם כן נ תן כתב המינוי, אלאבגינה ני
ף על א , הפטירה, הפסלות, הביטול או ההעברה, לפי העניין.פגםר המוסמכת, בכתב, בדב

לקבל הודעה, כאמור, במהלך  ,רשאי, לפי שיקול דעתו ור לעיל יושב ראש האסיפה,האמ
 מסירת ההודעה.רמו לעיכוב בר הנסיבות שגי, לאוהאסיפה, אם מצא זאת לראו

 באסיפה כללית בעהצה
 

 החברה של הכללית באסיפה להשתתף בזכות בעליה את מזכה גילותרה מהמניות אחת כל.88
 . עהבהצב אחד ולקול

עצמו או באמצעות או להצביע בכל אסיפה כללית, ב בעל מניות לא יהיה רשאי להשתתף.89
 ואה.לאסיפה שולמה במחברה במועד הינן המגיעה לורה בגשלוח, אלא מכוח המניות שהתמ

הרמת ידיים, אלא אם כן  ידי לטה העומדת להצבעה, עלבכל אסיפה כללית, תתקבל הח.90
הצבעה חשאית  -ידיים עה על ידי הרמתוצאות ההצבחר הכרזת תבין לפני ובין לא -נדרשה

הנוכחים בעצמם או , ים נוכחיםברת שני חשב ראש האסיפה או על ידי לפחובכתב על ידי יו
ל מהון המניות המונפק ש )20%זיקים יחדיו לפחות בעשרים אחוז (חבאמצעות שלוח והמ

 החברה.

תחשבנה להחלטת ותוצאותיה צבעה מיד, אם נדרשה הצבעה חשאית כאמור לעיל, תיערך הה
 שבה נדרשה ההצבעה החשאית. האסיפה 

בכל עניין פרט לעניין שביחס  פה לשם דיוןסידרישת הצבעה חשאית לא תמנע את המשך הא.91
 דרשה הצבעה חשאית. נאליו 

ההצבעה החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במנין קולות המצביעים; .92
 אסיפה.שתיקבע לכך על ידי יושב ראש ה במנין קולות תיעשה בדרך

ברוב הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין .93
רה לאמור בה, ולא ל האסיפה, תהיה ראיה לכאוכלשהו והערה שנרשמה בעניין זה בפרוטוקו

החלטה או  נו בעד הצעתניתיהיה צורך להוכיח את מספר הקולות (או את חלקם היחסי), ש
 גדה.נ

 המפורט באופן, הצבעה כתב באמצעות הכללית באסיפה להצביע יםרשא יהיו המניות בעלי.94
   .הת בעלי מניות בחבראסיפ של יומה סדר על העומדת החלטהכל ל יחסב, החברות בחוק

ידי החברה לכל בעלי מניותיה; בעל מניה רשאי לציין את -כתב הצבעה יישלח על94.1
 ולשולחו לחברה. הצבעהאופן הצבעתו בכתב ה
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רה עד למועד חבכתב הצבעה שבו ציין בעל מניה את אופן הצבעתו, אשר הגיע ל94.2
יחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור האחרון שנקבע לכך, י

  לעיל. 7070 קנהבת

לעיל לגבי עניין מסויים אשר  93.294.2 בתקנהכתב הצבעה שהתקבל בחברה כאמור 94.3
אסיפה  כללית, ייחשב כנמנע בהצבעה באותהה יפהה באסלא התקיימה לגביו הצבע

לעיל, והוא יימנה  7171 נהתקלעניין החלטה על קיום אסיפה נדחית לפי הוראות 
 ין.לעיל, לפי העני 7272או  7070 תקנותבאסיפה הנדחית לפי הוראות 

וב אחר, החלטות האסיפה ראות חוק החברות או הוראות תקנון זה בדבר רבכפוף להו.95
ם ובין בין בהרמת ידייהכללית יתקבלו ברוב רגיל. במקרה ומספר הקולות בעד ונגד שווה, 

יו הקולות שקולים ראש האסיפה קול נוסף או קול מכריע. היהיה ליושב  לא, בהצבעה חשאית
 יות כנדחית.ביעו בעלי המנחשב ההחלטה עליה הצתי

סכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה או לדחות את יושב ראש אסיפה כללית רשאי, בה.96
למועד אחר ולמקום שתקבע, והוא  או את ההחלטה בנושא מסוים שעל סדר היום,/הדיון ו

באסיפה נדחית  .שהתקבלה במניין חוקי וברוב רגיל האסיפהלעשות כן על פי דרישת חייב 
לא נתקבלה לגביו החלטה באסיפה שבה ל סדר היום ושון אלא נושא שהיה עידכאמור, לא 
) ימים, תינתן 21עולה על עשרים ואחד (הלמועד  הכללית. נדחתה האסיפה הדחייה הוחלט על

בלי לשנות לעיל. נדחתה אסיפה כללית מ 68-ו 67ור בתקנות כאמ ,על האסיפה הנדחיתהודעה 
על עשרים ואחד ימים, יינתנו הודעות והזמנות למועד  האת סדר יומה, למועד שאינו עול

יפה הכללית. ) שעות קודם לאס72מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר משבעים ושתיים (החדש, 
 . לעיל 68 -ו 67 , בהתאם לתקנות נוכאמור ינת ות וההזמנותהודעה

 
 הדירקטוריון

 
 12לא יעלה על ו") המספר המזערי("ים ) חברשלושה( 3 -מספר הדירקטורים לא יפחת מ.97

 חיצוניים. ם דירקטורי(שני)  2 , ובכללם")המספר המירבי(" (שנים עשר)

 ימונו הדירקטורים, החברות חוק ותמהורא רועלג ומבלי לעיל 9697 בתקנה לאמור בכפוף.98
 :כדלקמן ויוחלפו

ות, ומשך כהונתם, רוב רגיל של בעלי המניהדירקטורים ימונו באסיפה השנתית ב98.1
 הבאה השלישיתת לתום האסיפה השנתייהיה עד , למעט הדירקטורים החיצוניים
ואולם האסיפה השנתית רשאית לקבוע, כי משך  שתתקיים לאחר מועד המינוי.

על אף  .יותרקצרה הדירקטורים, כולם או חלקם, יהיה לתקופה כהונתם של 
למינוי דירקטורים  תית שנועדה, בין היתר,האמור לעיל, אם באסיפה השנ

הדירקטורים  תםירקטורים, ימשיכו בכהונלא מונו ד ")אסיפה ממנה(להלן:"
ם טורים שנסתיימה תקופת כהונתהמכהנים עובר למועד האסיפה הממנה. דירק

 התמנות שוב.כלו ליו

ייבחר דירקטור השנתית, לא פרט למי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה 98.2
המליץ הדירקטוריון על בחירתו, או אם בעל מניות פה השנתית, אלא אם כן באסי
 ותקנון לעשות כן בהתאם להוראות חוק החברותי זכאוה ברה המבקש להציעובח
מתום עשרה ימים מיום פרסום ההודעה בדבר , לא יאוחר חברהללמשרד הגיש, זה

על המניות, המודיע על ידי ב מסמך בכתב חתום ,נקבע לכך בדיןמהמועד שהאסיפה
ירקטור, כשלמסמך מועמד זה לבחירה למשרת דע על כוונת אותו בעל מניות להצי

וכל פרט ומסמך נוספים  רקטורהסכמתו בכתב של המועמד לכהן כדיזה מצורפת 
 .בדיןהנדרשים בהקשר זה 

לעיל, האסיפה הכללית רשאית, בכל עת, בהחלטה  97.198.1 בתקנהעל אף האמור 98.3
ירקטור חיצוני למעט ד בלבד אחד קטוריוןירדר ממשרתו חבברוב רגיל, להעביר 

ובלבד שתינתן לפני תום כהונתו, חולו הוראות חוק החברות), (אשר לגביו י
 חברי ויתר ,תלדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללי

. זה תקנון להוראות בהתאם תתפנה שמשרתם עד לכהן ימשיכו יוןהדירקטור
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זומשנהתקנתלפיהבסמכות שימושלעשותשאיתר היהת הכללית האסיפה
משרתמילויעל. קלנדריתשנהמדיאחתפעםדירקטור של כהונתואתולהפסיק
 .להלן 97.598.5תקנה  הוראות יחולוכאמור שנתפנתהדירקטור

קטורים נוספים לחברה, ירו דדירקטור אהדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למנות 98.4
ה שהיא ובין אם בתור קטור שהתפנתה מכל סיבן על מנת למלא משרתו של דירבי

פר דירקטור או דירקטורים נוספים ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המס
 את כהונתולעיל. דירקטור שמונה כאמור, יסיים  9697 ור בתקנההמירבי כאמ

 וב.אחר מינויו ויוכל להתמנות שהאסיפה הממנה שתתקיים ל וםבת

להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש דירקטור רשאי 98.5
לתוקף במועד תיכנס רות, וההתפטרות הדירקטוריון או למשרד, כנדרש בחוק החב

ר קטור ימסושנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר. דיר
 סיבות להתפטרותו.ה את

דירקטורים חיצוניים  2לא מכהנים בחברה משרתו של דירקטור חיצוני ו נתפנתה98.6
דר אחרים יזמן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, למועד מוקדם ככל האפשר, שעל ס

 חיצוני. ירקטוריומה מינוי ד

ידי כהונתו של דירקטור תפקע לפני תום התקופה שלה התמנה אם הופסקה ב98.7
התפטר כאמור בתקנה  לעיל, או אם 97.398.3 הית כאמור בתקנללה הכהאסיפ

 רות.החב קיעת כהונתו על פי חוקאו אם התקיימה עילה לפ לעיל 97.598.5

 משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:98.8

לחוק  229-231 יםסעיפו כאמור באם התפטר או פוטר ממשרת98.8.1
החברות;

לחוק החברות; 232יף מור בסעכאמועד מתן הודעה על הרשעה ב98.8.2

 233אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף 98.8.3
ברות;לחוק הח

;גלאם הוכרז פושט ר98.8.4

במותו;98.8.5

 ;אם נעשה פסול דין98.8.6

ק א לחו245א או בסעיף 227במועד מתן הודעה כאמור בסעיף 98.8.7
החברות;

, החברותלחוק 225 בסעיףתהכהגדרהמנהליתהאכיפהדתועאם98.8.8
לחוק א232 בסעיףא 232בסעיףכאמוראכיפה אמצעיליועהטילה

.החברות

 .מבוטל.99

של דירקטור שמונה על ידם, לפי  ונתויון רשאים לקבוע כי כההאסיפה הכללית או הדירקטור.100
 ויו.העניין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה למינ

ניין כל עוד ל בכל עהדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעו משרת דירקטור, יהיה תהאם התפנ.101
לעיל.  9697מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 

כינוס פחת מספר הדירקטורים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם 
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, בכפוף לסמכות אחרתקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה ית למטרת מינוי דירלכלאסיפה 
 .לעיל 97.498.4הדירקטוריון כאמור בתקנה 

 דירקטור חליף.102

  ").דירקטור חליףדירקטור רשאי למנות לעצמו חליף (להלן:"וראות הדין, בכפוף לה102.1

דירקטור כתמנות ת מי שאינו כשיר להאף דירקטור חלי דירקטור חיצוני לא ימנה102.2
 וראות חוק החברות.הבהתאם ל חיצוני

היות דינו של דירקטור חליף כדין הדירקטור לו מונה כחליף, והוא יהיה רשאי ל102.3
ועדות דירקטוריון, להשתתף ולהצביע בהן, כפי  או/קטוריון ונוכח בישיבות דיר

 תו. שהיה רשאי לעשות הדירקטור שמינה או

בכל עת את  שאי, בכפוף להוראות הדין, לבטלינה דירקטור חליף רמש דירקטור102.4
המינוי. כמו כן, תתפנה משרת דירקטור חליף, כל אימת שמשרת הדירקטור, אשר 

 יא.ה בכל דרך שהכדירקטור חליף, התפנת מינהו

כל מינוי של דירקטור חליף או ביטול המינוי, כאמור לעיל, יעשו בהודעה בכתב 102.5
 סויכנ סר לדירקטור החליף ולחברהירקטור הממנה, שתימדה חתימת ידו שלב

לתוקפו לאחר מסירת כתב המינוי, או הביטול, כאמור או במועד שנקבע בכתב 
 . ביטול, לפי המאוחרהמינוי, או כתב ה

לא יהיה זכאי לקבל מהחברה כל שכר או גמול בעד שירותיו ירקטור חליף ד102.6
 .להוראות חוק החברות אםחלט אחרת בהתכדירקטור חליף, אלא אם הו

 גמול דירקטורים

 חוק החברות, יחולו על הדירקטורים ההוראות האלה:  תבכפוף להוראו.103

 רים;מילוי תפקידם כדירקטו החברה רשאית לשלם לדירקטורים גמול בעד103.1

שאית לשלם לדירקטורים החזר הוצאות סבירות, בעד נסיעות, אש"ל החברה ר103.2
במילוי תפקידו ן ושיבות הדירקטוריובית בהשתתפותו ושאר הוצאות הקשורו

 כדירקטור;

, החברה רשאית לשלם שכר נוסף לדירקטורלאישורים הנדרשים על פי דין,  בכפוף103.3
חדים או לעשות שירותים מיו שהתבקש להעניק לחברה ,למעט לדירקטור חיצוני

 .מאמצים מיוחדים למען החברה ובכלל זה לנסוע לחוץ לארץ או לשהות שם
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 ורקטתאגיד כדיר

דירקטור בחברה לכהן מטעמו, ורשאי ליד הכשיר להתמנות רקטור ימנה יחתאגיד המכהן כדי.104
ברה, מטעם התאגיד תימסר לח הוא להחליפו, ובלבד שהודעה בכתב על שמו של היחיד המכהן

 יבת הדירקטוריון בה הוא אמור להשתתף. לפני יש

 דירקטורים חיצוניים

קופת כהונתם תגמולם, ותם, , מספרם, תנאי כשיררהחיצוניים לחבבחירתם של דירקטורים .105
 ה, יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.תופקיע

 סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

, על פי חוק החברות ועל פי כל פי תקנון זה סמכויות הנתונות לו עללדירקטוריון יהיו כל ה.106
 דין.

יצוע ת החברה ויפקח על ביותווה את מדינמבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון י.107
 –יו, ובכלל זה תמנהל הכללי ופעולותפקידי ה

 ;יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן107.1

יקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית של החברה, ו יבדוק את מצבה הכספי107.2
 ליטול;

 שכר;יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות ה107.3

 ;ובח אגרותות של סדריט על הנפקה של חלרשאי לה107.4

 לחוק החברות; 171דוחות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף האחראי לעריכת 107.5

ור העסקיות, כאמני החברה ועל התוצאות ידווח לאסיפה השנתית על מצב עניי107.6
 לחוק החברות; 173בסעיף 

 ;ותלחוק החבר 250כאמור בסעיף  ימנה ויפטר את המנהל הכללי של החברה107.7

זה או לפי הוראות סעיפים  ןאישורו לפי תקנו קאות הטעונותיחליט בפעולות ובעס107.8
 לחוק החברות. 275עד  268 -ו 255

ת הרשום של ול הון המניוך המירים למניות עד גברשאי להקצות מניות וניירות ער107.9
כל נייר ערך מכל סוג אחר של , וכן לחוק החברות 288החברה, לפי הוראות סעיף 

 ;החברה

 החברות; לחוק 308-ו 307ר בסעיפים כאמושאי להחליט על חלוקה ר107.10

 לחוק החברות; 329הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף  יחווה דעתו על107.11

יון, שעליהם להיות רים בדירקטורזערי הנדרש של הדירקטויקבע את המספר המ107.12
בחוק החברות  240בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעותה לפי סעיף 

מורכבות וודלה, היקף פעילות החברה ה, גבין השאר, בסוג החבר ב,בהתחש
 לחוק החברות; 219שנקבע בתקנון לפי סעיף  ף למספר הדירקטוריםפעילותה ובכפו

כה מערכן הנקוב, כאמור בתקנה בתמורה הנמו להחליט על חלוקת מניותרשאי 107.13
 להלן;165166 
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-ו   308בסעיף  כאמורלחוק החברות,  1סעיף ב תההגדרהחליט על רכישה כל רשאי107.14
 מהם;לחוק החברות, מכל בעלי מניותיה של החברה או מחלקם או ממי  309

תקנון זה או לפי החלטת לפי  ,דיןישורו לפי עסקאות הטעונות איחליט בפעולות וב107.15
לענין מסוים ויכול ן הדירקטוריון. החלטת הדירקטוריון כאמור יכול שתינת

 ;וריוןמסגרת נוהלי הדירקטב שתינתן

או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק .108
 לה.להפעי

109. 

יות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו, י להחליט, כי סמכוהדירקטוריון רשא109.1
ק הזמן הנדרש בנסיבות פרשלא יעלה על  והכל לענין מסוים, או לפרק זמן מסוים

 .ןייהענ

הכללי כיצד לפעול  יל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהלמור לעמבלי לגרוע מהא109.2
ל את הדירקטוריון להפעיללי את ההוראה, רשאי לענין מסוים. לא קיים המנהל הכ

 הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו;

רקטוריון להפעילן דינבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי ה109.3
 במקומו.

תיו, כולן או חלקן, , רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויוהחברותכפוף להוראות חוק ב.110
ן יכול סמכות הדירקטוריו ה או לאדם אחר. האצלתלמנהל הכללי, לנושא משרה בחבר

 שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין  שתהיה לענין מסוים או לפרק זמן מסוים
ועד  106.1107.1 תקנותכאמור ב סמכויותה ר,על אף האמו שתהיה כללית. ולויכ

ללי, למעט כמפורט בסעיף למנהל הכ האצלהל, אינן ניתנות לכמפורט לעי 3106.1107.13
 ) לחוק החברות. 2(ב)(288

 
 קבלת אשראי ומתן ערבויות ובטחונות

ו/או  רשאי הדירקטוריוןריון לפי תקנון זה, רקטודיוע מסמכות כלשהי הנתונה לגרמבלי ל.111
 על האמור להלן:שיקול דעתו, להחליט  , מעת לעת, לפיו/או נושא משרה מטעמוועדה מטעמו 

 די החברה בסכום כלשהו והבטחת סילוקו, בדרך שימצא לנכון;קבלת אשראי על י111.1

 שהוא; וגמתן ערבויות, בטוחות, וערובות מכל ס111.2

לרבות , או כל מכשיר דומה יםניירות ערך מסחרי ,בת חורוהנפקת סדרה של איג111.3
ון או כתבי ב, שטרי הת איגרות חו, ולרבווכדומה כתבי התחייבות ,או שטרי הון

ניתנים למימוש למניות, וכן לקבוע את תנאיהם, ולשעבד את התחייבות המירים או 
עבוד ן בשביבעתיד, בין בשעבוד שוטף ון רכושה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובי

שטרי הון, כתבי התחייבות, או , ניירות ערך מסחריים, ובקבוע. איגרות ח
ין בפרמיה נכיון, בל, יכול שיונפקו, בין באחרים, כאמור לעי ערךניירות בטחונות

או זכויות יתר /ובין בכל אופן אחר, בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות ו
 שיקול דעתו.ע הדירקטוריון, לפי יקבי שאו זכויות אחרות, והכל כפ/ו

יך לכך, י או מי שהסמ, אינו שולל את סמכותו של המנהל הכלללעיל 110בתקנה האמור .112
ברה ולתת התחייבויות ובטוחות על ידה, בגבולות מסגרת להחליט על קבלת אשראי על ידי הח

 ן ועל פי הנחיותיו. יוקטורעל ידי הדיר ושנקבעוהבטוחות האשראי 
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 קטוריון הדירועדות 

113. 

ן רשאי, כפי שימצא לנכון, להקים ועדות בנות שני חברים או יותר, הדירקטוריו113.1
"), ולהאציל ריוןועדת דירקטוהדירקטוריון (להלן:"רב חברי להן חברים מקלמנות 

 לועדת דירקטוריון כאמור את סמכויותיו, כולן או מקצתן, בכפוף להוראת חוק
ל לה מסמכויותיו, יון שהדירקטוריון אצקטורת. למען הסר ספק, בועדת דיררוהחב

 שתפקידה ת דירקטוריוןעל אף האמור, בועד לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון.
ה בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי לייעץ לדירקטוריון או להמליץ ל

 נקבע אחרת בתקנון זה. ןכ םדירקטוריון אלא א

דירקטור  רקטוריון יכהן לפחותהדי ת מסמכויותושאית להפעיל סמכהרעדה בכל ו113.2
 חיצוני אחד.

חברים  בנות שנים ועדות עזר בנוסף, רשאי הדירקטוריון, כפי שימצא לנכון, להקי113.3
ברים מקרב חברי הדירקטוריון והן מי שאינם חברי או יותר, להן ימונו הן ח

  בד.דירקטוריון או להמליץ לו בלל ייעץ"), שתפקידן לועדת עזרדירקטוריון (להלן:"

בנושאים המנויים להלן, הדירקטוריון אינו רשאי להאציל על אף האמור לעיל, 113.4
רקטוריון לא תהיה רשאית לקבל וועדת דידירקטוריון  מסמכויותיו לועדת

 לטות, אולם יהיה רשאי להקים ועדות לשם המלצה בלבד: הח

;לחברהכלליתמדיניותקביעת113.4.1

בהתאם החברהתמניושלברכישהמדוברכןאםאלא,ניותת מחלוק113.4.2
;הדירקטוריוןבידימראששהותוותהתלמסגר

אויתיפה הכללהאסאישורוןהטעיןיבענהדירקטוריוןעמדתקביעת113.4.3
לחוק החברות. 329 בסעיףכאמורדעתחוותמתן

;למנותםרשאיהדירקטוריוןאם ,דירקטוריםמינוי113.4.4

ת אולמניוהמיריםערךניירותשלואותמנישלהקצאהאוהנפקה113.4.5
למעט כמפורט ,חובאיגרותסדרתשלאו ,יותלמנלמימושהניתנים

ברות.) לחוק הח2(ב)(288בסעיף 

;פייםכסתדוחואישור113.4.6

אישור הדירקטוריוןהטעונותופעולותלעסקאותדירקטוריוןאישור113.4.7
 לחוק החברות. 275עד 268-ו255סעיפיםהוראותלפי

, כמוה להכות שהואצלה דירקטוריון על פי סמשהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת ה החלט.114
חרת, על ידי ש, אא אם נקבע, במפורכהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אל

 .או בתקנון מסוים או לגבי ועדה מסוימת הדירקטוריון, לענין

סמכויות לועדת דירקטוריון,  לתאצי הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל
כאמור, כדי לפגוע בתוקפה ו/או בביטול החלטה ביטול סמכויות באו ו/לם אין בצמצום ואו

 ביטולה.  ל פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע עללה על ועדה שהחברה פעשל החלטה ש

115. 

הוראות תקנון זה בענין פעולות הדירקטוריון, לרבות כינוס ישיבות דירקטוריון, 115.1
ועדות הדירקטוריון  ויים המחויבים גם עליהולן וההצבעה בהן, יחולו, בשיננ אופן
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לענין ון, על ידי הדירקטוריוועדות העזר, כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו 
 וק החברות. זה, והכל בכפוף להוראות ח

 על אף האמור לעיל:

ו ינזר ההמנין החוקי לפתיחת ישיבתה של ועדת דירקטוריון או ועדת ע115.1.1
ליפיהם, כל עוד , הם או חועד הישיבהחברי ועדה המכהנים במ (2)שני 

;לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון

בחר כזה, לא יהיה קול אם נון או ועדת עזר, ליו"ר ועדת דירקטורי115.1.2
כריע.נוסף או מ

או /ועדת דירקטוריון וועדת עזר ידווחו לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיהן ו115.2
 לפי העניין. ן,ותיההמלצ

 ביקורתועדת .116

ריו ועדת ביקורת. מספר חבריה של ועדת הביקורת לא טוריון ימנה מבין חבהדירק116.1
ורוב  החיצוניים יהיו חברים בה וריםכל הדירקט, טורים) דירק3יפחת משלושה (

 .חבריה יהיו דירקטורים בלתי תלויים

ר שמועסק על ידי וירקטלא יהיו חברים בועדת ביקורת: יו"ר הדירקטוריון, כל ד116.2
או בידי תאגיד בשליטת בעל שליטה בידי בעל שליטה בה  המועסקהחברה או 

או לתאגיד  ליטהלחברה, לבעל שע, דרך קב ,נותן שירותיםכאמור, דירקטור ה
כאמור וכן דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה, בעל בשליטת בעל שליטה 

 . או קרובו השליטה

ת כל תפקיד אחר בועל פי הקבוע בחוק החברות, לר היויורת תפקידי ועדת הביק116.3
 ר יוטל עליה על ידי הדירקטוריון. אש

 פעולות הדירקטוריון 

יו, לדחות את ן רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידטוריותקנון זה, הדירקבכפוף להוראות .117
 ישיבותיו ולהסדיר את פעולותיו ודיוניו, כפי שימצא לנכון.

 יו לכהן כיושב ראש ברסמך לכך על ידו, ימנה אחד מבין חומי שיהדירקטוריון, או .118
מהם ייקרא הדירקטוריון ורשאי הוא למנות יותר מיושב ראש דירקטוריון אחד (כל אחד 

יושב ראש הדירקטוריון להעביר מתפקידו את "). כן רשאי ב ראש הדירקטוריוןיוש" :להלן
ת מבין חבריו אחד או יותר כסגן וי למנהדירקטוריון ולמנות אחר תחתיו. הדירקטוריון רשא

 ן, אשר ישמש כממלא מקומו בהעדרו.שב ראש הדירקטוריויול

רקטוריון וסגניו במשרתם. הדי ה יכהנו יושב ראשהדירקטוריון רשאי לקבוע את התקופה שב
נקבעה תקופה כאמור יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם, כל עוד הם  אם לא

ה להתקשר ל כדי למנוע מהחברעילהסרת ספק מובהר, כי אין באמור ל ורים.מכהנים כדירקט
ר, כאמוחברה על פי חוזה מהעניינים המנויים לעיל או לגרוע מהתחייבויות הבחוזה בעניין 

 וזאת בכפוף להוראות כל דין.

יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן. נעדר יושב ראש .119
שיבת ש, או לא הופיע ליראדירקטוריון, על פי הודעה שמסר מ תמישיבהדירקטוריון 

י "), כהעדרותהלן:") דקות מהמועד שנקבע לקיום הישיבה (ל15דירקטוריון תוך חמש עשרה (
הדירקטוריון (אם מונה כזה). בהעדרם של יושב ראש  ישב בראש הישיבה סגן יושב ראש אז

ניהם ביברי הדירקטוריון הנוכחים, באחד מחבחרו הדירקטוריון וסגנו, מהישיבה, גם יחד, י
, או סגנו שיבה. לדירקטור היושב בראש הישיבה בהעדרו של יו"ר הדירקטוריוןכיושב ראש הי
 ו מכריע.סף אלא יהיה קול נו

 ) חודשים.3שיבותיו לפי צורכי החברה, ולפחות אחת לשלושה (הדירקטוריון יתכנס לי.120
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ם והמועד קודירקטוריון בכל עת, ולקבוע את המהס את יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנ.121
 יבת הדירקטוריון.לקיום יש

טוריון, דירקה חייב לכנס את המבלי לגרוע מן האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהי.122
. עם קבלת הודעה או החברות חוקל 98סעיף ות כינוס כאמור על פי בהתקיים נסיבות המחייב

דיחוי, ולא יאוחר א הדירקטוריון את הדירקטוריון, לל ששב ראדיווח כאמור לעיל, יכנס יו
 .ימים ממועד הדרישה, ההודעה או הדיווח, לפי הענין )14( עשר הארבעמתום 

123. 

הדירקטוריון, לפחות עשרים  וס הדירקטוריון תינתן לכל חבריכינהודעה מראש על 123.1
ון יש ירקטורשעות לפני מועד הישיבה, אלא אם לדעת יושב ראש הדי (24)וארבע 

בלבד שמועד המסירה יהיה סביר פי שיקול דעתו, ו, ללכנס ישיבה במועד קצר יותר
ס, בפקס, בדואר ותנתן במכתב, במברק, בטלקבנסיבות הענין (הודעה כאמור יכול 

 או בכל אמצעי תקשורת אחר). פה-בעלכתב, בנתן יות -אלקטרוני, בטלפון, בעל

 רובסכמת הבים ובמקרים דחופעל אף האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון, 123.2
 דעה.יבה ללא הו, להתכנס לישהדירקטורים

לול את סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכ.124
 ן:מהנושאים כדלק

 טוריון;נושאים שקבע יושב ראש הדירק124.1

 לעיל; 121122נושאים שנקבעו כאמור בתקנה 124.2

ון, זמן סביר ראש הדירקטורי קש מיושבאו שהמנהל הכללי בי רירקטוכל נושא שד124.3
 ").וםסדר הי(להלן:"בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכללו בסדר היום 

המקום בו תתכנס וכן פירוט סביר של דירקטוריון יצוין מועד הישיבה וס הבהודעה על כינו.125
 על פה.בכתב ויכול שתהיה ב השתהי ההודעה יכול העניינים שידונו בישיבה, על פי סדר היום.

תימסר למענו של הדירקטור  , אם היא הודעה הנמסרת בכתב,הדירקטוריוןודעה על ישיבת ה.126
, או אם ם אחרירקטור כי ההודעה תימסר לו במקוהד ש לחברה, אלא אם ביקששנמסר מרא

ר גם הודעה על ישיבת הדירקטוריון יכולה להמסר לדירקטו .הסכים למסירתה במקום אחר
 ה את כתובתו הנ"ל. מידה ומסר לחברי וזאת באמצעות דואר אלקטרונב

127. 

ירקטוריון המכהנים המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הד127.1
. הדירקטוריון רשאי לקבוע או חליפיהםוהזכאים להשתתף בה, הם  הישיבה ועדבמ

  מנין חוקי אחר לפתיחת ישיבת הדירקטוריון.

טוריון, תדחה ע לישיבת הדירקועד שנקבקי בתום חצי שעה מהמונין חלא נכח מ127.2
ע לכל אחד שעות או למועד מאוחר יותר. החברה תודי 48-ישיבת הדירקטוריון ב

 3ובישיבה הנדחית נוכחות של ל המועד לכינוס הישיבה הנדחית, ם עמהדירקטורי
  דירקטורים, לפחות, תהווה מנין חוקי.

128. 

תקבלו הדירקטוריון י החלטותקול אחד לכל דירקטור.  יהיה בהצבעה בדירקטוריון128.1
ן את ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה, מבלי להביא בחשבו

 קולות הנמנעים.
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ה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון הקולות שקולים, תחשב הצעת החלטהיו 128.2
  .כנדחית. ליו"ר הדירקטוריון יהיה קול נוסף או מכריע

אמצעי תקשורת ובלבד שכל עות שימוש בכל ת באמצריון רשאי לקיים ישיבוודירקטה.129
ר את הסדי. הדירקטוריון רשאי להדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן

 ישיבה באמצעי תקשורת. האופן והדרכים לניהולה של

רים ודירקטהדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל ה.130
בא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו צביע בענין שהוון ולההזכאים להשתתף בדי

ת ההחלטה שלא להתכנס, לרבוך פרוטוקול ההחלטות, ייער ,כאמור התקבלו החלטותעניין. 
יל, יחולו על לע 127128-ו 126127הוראות תקנות  .ידי יושב ראש הדירקטוריוןוייחתם ב
 ו, בשינויים המחויבים, לפי העניין. החלטה ז

בלבד שכל ירקטוריון, וידי יושב ראש הד-ה עלהחלטה ללא התכנסות בפועל החתומ.131
בל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הדירקטורים הזכאים לק

דעה וריון הזכאים לקבל הוקטעל ידי כל חברי הדיר חתומההסכימו לכך או החלטה בכתב ה
ף להוראות החוק, והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה, תהיה, בכפו

רקטוריון שנתכנסה והתקיימה החלטה שנתקבלה כהלכה בישיבת דית ובת תוקף כחוקי
 בהתאם להוראות אלה.

וחות הנתונים הכיו לה כל הסמכויות והקי, יכל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין חו.132
 ריון באותה עת. לדירקטו

133. 

תנאים המוקדמים החלטות שהתקבלו בישיבת דירקטוריון בלא שהתקיימו ה133.1
ת לביטול בהתקיים אחד קנון זה או בחוק החברות, ניתנוסה כמפורט בתלכינו

פגוע אולם אין בהוראה זו כדי ל, לחוק החברות 109המקרים המפורטים בסעיף 
וריון החברה אישר אותה בעבור החברה ושדירקט תהתוקפה של פעולה שנעשב

 בדיעבד. 

קטוריון י החלטת הדירפ-ידי או על-שנעשו עלבכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות 133.2
ידי אדם המשמש כחבר -של הדירקטוריון או עלידי ישיבת ועדה -או על

כי היה איזה פגם  חר כךהדירקטוריון, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה א
אלה או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או ת חברי הדירקטוריון הירבבח

יו לו הכישורים חוק וכאילו הלו נבחר כל אחד מהם כאחד מהם היו פסולים, כאי
  חבר הדירקטוריון או הוועדה האמורה.הדרושים להיות 

 פרוטוקולים 

ריון; טוליכים בישיבות הדירקהשל ה הדירקטוריון ידאג לעריכתם של פרוטוקולים.134
 רשמו, בספרים שיוכנו למטרה זו, ויכללו, בין היתר, את הפרטים שלהלן:הפרוטוקולים יי

 ן;ים האחרים בכל ישיבת דירקטוריותתפים והנוכחשמות הדירקטורים המש134.1

 העניינים שנדונו בישיבות הדירקטוריון וההחלטות שנתקבלו. 134.2

ניהל את או על ידי הדירקטור שן יושב ראש הדירקטוריו ל ידיכל פרוטוקול יאושר וייחתם ע
 ה לכאורה לאמור בו.הישיבה, לפי הענין; פרוטוקול שאושר ונחתם, כאמור, ישמש ראי

135. 

 לעיל, יחולו גם על ישיבותיה של כל ועדת דירקטוריון. 133134הוראות תקנה 135.1
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לעיל, יאושר  132129 כאמור בתקנה ,כנסותפרוטוקול החלטה שהתקבלה ללא הת135.2
מור לעיל, יושב על אף הא .או בידי המזכיר. וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון

רשאי להורות, כי לפרוטוקול החלטה  או המזכיר, לפי הענין, ירקטוריוןראש הד
 ם.ירקטורשהתקבלה ללא התכנסות כאמור, יצורפו חתימות הדי

רקטור" יכולה שתהיה בצירוף הסכמתו או התנגדותו או ימת דילעניין זה "חת
רשאי יושב ראש הדירקטוריון או מזכיר  במקום חתימת דירקטור הימנעותו.
 ף תרשומת בחתימתו המפרטת את אופן הצבעתו של הדירקטור.צרהחברה ל

 המנהל הכללי

לחברה, כללי  אי, מעת לעת, למנות מנהלהדירקטוריון רש ,חברותבכפוף להוראות חוק ה.136
. כן )"יהמנהל הכללקרא להלן:"כל אחד מהם יי(ורשאי הוא למנות יותר ממנהל כללי אחד 

או להחליפו בכל עת שימצא לנכון, בכפוף י רשאי הדירקטוריון לפטר את המנהל הכלל
 להוראות כל חוזה בינו לבין החברה.

בעניין  בחוזה כדי למנוע מהחברה להתקשראין באמור לעיל  ר, כילהסרת ספק מובה
זאת בכפוף על פי חוזה כאמור, ו מהעניינים המנויים לעיל או לגרוע מהתחייבויות החברה

להוראות כל דין.

 יב להיות בעל מניות בחברה ואינו חייב להיות דירקטור.חיהמנהל הכללי אינו .137

המדיניות שקבע י החברה במסגרת נעניי המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של.138
 וף להנחיותיו.ון וכפהדירקטורי

קנון זה, או מכוחו, שלא הוקנו בחוק או בתלמנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע .139
יון, לאורגן אחר של החברה ולמעט סמכויות כאמור שיועברו ורלרבות על פי החלטת הדירקט

המנהל הכללי יהיה ועברו; , אם ילעיל 109110 תקנה ממנו לדירקטוריון, בהתאם להוראות
 כפוף להנחיותיו.נתון לפיקוחו של הדירקטוריון ו

ון רשאי, מעת לעת, למסור ריף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, הדירקטובכפו.140
הוא ה בעיניו, ואי שירולהעניק למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון זה, כפ

ה תקופה, לאותן מטרות, באותם תנאים ובאותן הגבלות ה לאותרשאי להעניק מסמכויות אל
ללא ויתור ן יון, וכן רשאי הדירקטוריון להעניק סמכויות אלה, הייראה בעיני הדירקטורכפי ש

ול לל, לשעל סמכויותיו בנדון והן במקומן או תחתן, כולן או חלקן, והוא רשאי מעת לעת לבט
 מכויות אלה, כולן או חלקן.ולשנות ס

או לאחרים, הכפופים  כללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחרמנהל הה.141
עניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין ל לו; אישור כאמור יכול שינתן בין באישור כללי ובין

 במסגרת נהלי הדירקטוריון.

142. 

א יג שהועל כל עניין חר ,ללא דיחוי ,הדירקטוריון ב ראשהמנהל הכללי יודיע ליוש142.1
 במועדים ובהיקף שיקבעמהותי לחברה, וכן יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, 

שנבצר ממנו למלא  אוהדירקטוריון. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון 
 תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.

ריון, דירקטומיוזמתו או לפי החלטת העת,  בכלן רשאי, וקטורייושב ראש הדיר142.2
 קי החברה.לעס יםנוגעבעניינים ה דיווחיםלדרוש מהמנהל הכללי 

קטוריון, יזמן רפעולה של הדי ,כאמור דיווח של המנהל הכללי עה אוהצריכו הוד142.3
ה או ישיבה של הדירקטוריון לצורך דיון בהודע ,ללא דיחוי ,יושב ראש הדירקטוריון

 טת הפעולה הנדרשת.חלטה על נקיה
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אופן הקבוע בעל ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות חוקנהל הכללי יקבעו תו של המתנאי כהונ.143
או דמי ו/ום משכורת על ידי תשלגם ות. שכרו של המנהל הכללי יכול שישולם החבר חוקב

שתם, יאו זכות לרכו/או על ידי הענקת ניירות ערך ו/או השתתפות ברווחים ו/ ניהולעמילות
 או בכל דרך אחרת.ו/

ן ובהר, כי אין באמור לעיל כדי למנוע מהחברה להתקשר בחוזה בעניילמען הסר ספק מ
וזאת בכפוף  נויים לעיל או לגרוע מהתחייבויות החברה על פי חוזה כאמור,מהעניינים המ

 אות כל דין.להור

 נושאי משרה בחברה

 
אי משרה (למעט דירקטורים ומנהל ה נושרלמנות לחב ,מזמן לזמן ,המנהל הכללי יהיה רשאי.144

 מזמן ,לנכון צאימששהדירקטוריון ימצאכפי י) לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כלל
 ,תר מהנזכריםאחד או יו של יק את שירותיהםסלזמן, וכמו כן יהיה המנהל הכללי רשאי להפ

 ובכל זמן, לפי שיקול דעתו המוחלט. ,מזמן לזמן

יות והתפקידים של סמכוכפוף להוראות חוק החברות, את הוע, בבהמנהל הכללי יוכל לק.145
 ידו כאמור.-נושאי המשרה שמונו על

 מבקר פנימי

רשאי  כן,ו מכ .חברה ימנה לחברה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורתדירקטוריון ה.146
טוריון, לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה למבקר הפנימי הדירק

ועדת הביקורת, להפסיק את כהונתו ון והשמיע את עמדתו בפני הדירקטוריירה לבהזדמנות ס
 .של המבקר הפנימי

יתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק י יבדוק, בין ההמבקר הפנימ.147
  ן.ל עסקים תקינוהו

כפי  ,הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון או המנהל הכללי.148
רקטוריון אחרת, יהיה יושב ראש הדירקטוריון א קבע הדיהדירקטוריון. אם ל קבעשישייקבע

  המבקר הפנימי.הממונה הארגוני על 

יקבע ון, אלא אם ורילאישור הדירקטאו המבקר הפנימי יגיש לאישור ועדת הביקורת .149
 אוהדירקטוריון אחרת, הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, וועדת הביקורת 

בנוסף, יושב ראש  ינויים הנראים להם.ו אותה בשיאשר, לפי העניין, טוריוןהדירק
יהיו רשאים להטיל על באישור הדירקטוריון,  ,ועדת הביקורתהדירקטוריון או יושב ראש 

מית, נוסף על תכנית העבודה, בעניינים שבהם יתעורר צורך ביקורת פני רוךהמבקר הפנימי לע
 לבדיקה דחופה. 

 קרון מבברואה חש

מבקרים יתמנו בכל אסיפה שנתית, וישמשו בתפקידם עד  ואי חשבוןרואה חשבון מבקר או ר.150
ה. על אף האמור לעיל, רשאית האסיפה הכללית, בהחלטה השנתית שלאחרי תום האסיפה

נות רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים לתקופה ארוכה וב רגיל, למבר שתתקבל
מונה או מונו, לפי ר זו שבה סיפה השנתית השלישית שלאחום האתיותר, שלא תארך מעבר ל

 הענין.

ון המבקר בכפוף ובהתאם ו של רואה החשבהאסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונת.151
 להוראות חוק החברות.

בור פעולת הביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון, אשר ידווח בון המבקר עהחששכרו של רואה .152
 ו של רו"ח המבקר.העסקת בכל אסיפה שנתית על תנאי
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ע בון המבקר עבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת ייקברואה החש שכרו של.153
חשבון ה הריון, אשר ידווח בכל אסיפה שנתית על תנאי ההתקשרות של רואבידי הדירקטו

עבור השירותים הנוספים, לרבות תשלומים והתחייבויות של החברה כלפיו; לעניין  המבקר
קרוב של רואה חשבון ולרבות תאגיד  או תף, עובדלרבות שו –"רואה חשבון"  ,וז הנתק

 בשליטתו.

   טוחפטור, שיפוי ובי
 

; לחוק ניירות ערך 1'או ט 4, ח'3'חפרקיםלפיהליך
-לכלית, תשמ"חהתחרות הכ לחוק 1'זהליך לפי פרק 

; הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי של 1988
יך אכיפה אחר או הל מנהלי ; וכן כל הליךחוק החברות

ים ובין אם פי דין (בין קי-ף אשר עלמנהלי אחר או נוס
ניתן להעניק שיפוי ו/או ביטוח ו/או פטור  יחוקק בעתיד)

ם או ומיבקשר אליו או תשל תהמוצאו ין הוצאותבג
 .הקשורים אליו או בגינוחבויות 

 

 "מנהליהליך"

)(א) לחוק 1נד(א)(52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 
י כל תשלום לנפגע הפרה לפי הליך מינהלכן ך; ורניירות ע

ו בגינ ,בעתיד) יחוקק אחר או דין אחר (בין קיים ובין אם
או בקשר אליו ניתן לתת שיפוי או ביטוח או פטור לנושא 

 משרה.

 "תשלום לנפגע הפרה"

 

 ביטוח אחריות
 

רשאית  החברה, להוראות כל דין אחרווחוק ניירות ערךבכפוף להוראות חוק החברות .154
קב פעולה ות שתוטל עליו עאחריותו של נושא משרה בה בשל חב ה לביטוחלהתקשר בחוז

  אחת מאלה:א משרה בה, בכל שעשה בתוקף היותו נוש

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;.א
, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב חברהה כלפיכלפיההפרת חובת אמונים .ב

ברה; בת החניח שהפעולה לא תפגע בטווד סביר להיס והיה לו
 ה תשלום לנפגע הפרהובכלל ז אדם אחרחבות כספית שתוטל עליו לטובת .ג

.)זה לתקנון 1..)(א) לחוק ניירות ערך1נד(א)(52בסעיף  כהגדרתו(כאמור
 מנהליאכיפה הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחוייב בהן, בקשר עם הליך .ד

, לרבות הוצאות התדיינות שהתנהל בענייניו )לתקנון זה 1.1יף בסעכהגדרתו (
דין. ה שכר טרחת עורךסבירות, ובכלל ז

נושאשלאחריותלבטחמותריהיהאו/ומותרבשלואשראחרועארכל.ה
.משרה

 
 שיפוי

 
155. 

, החברה רשאית לשפות נושא משרה וחוק ניירות ערך בכפוף להוראות חוק החברות155.1
או שהוציא עקב פעולה הוטלה עליו אשר וצאה כמפורט להלן, האו חבות  בה בשל

 שא משרה בה:שעשה בתוקף היותו נו

ת פסק דין דין, לרבופי פסק -ר עלטלה עליו לטובת אדם אחת כספית שהוחבו.א
לנפגעתשלוםבשלאו שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט

 ;)קנון זהלת 1.;ערךניירותלחוק )(א)1נד(א)(52בסעיף  כהגדרתו(כאמורהפרה
ציא נושא משרה ת עורך דין, שהוהוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרח.ב

המוסמכת לנהל חקירה או  בידי רשותגדו נעקב חקירה או הליך שהתנהל 
הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות 

ך ם נגדו אשהסתיים בלא הגשת כתב אישו או כספית כחלופה להליך פלילי,
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שת הוכחת עבירה שאינה דורבהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי ב
מחשבה פלילית. 

אישום בעניין שנפתחה בו חקירה  ך בלא כתבהלי ם"סיו –בפסקה זו 
כמשמעם בסעיף  – "חבות כספית כחלופה להליך פלילי"-ו פלילית"

שיתוקן מעת לעת. פי ) לחוק החברות, כא1(א)(260
נושא משרה בירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא דיינות סהוצאות הת.ג

בשמה או  החברה או בידי ויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדואו שח
בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע 

 ית.בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פליל
.על פי חוק החברות בשיפוי חבות או הוצאה אחרת המותרת.ד
תקנון בל 1.1בסעיף כהגדרתו ( ,לימנהאכיפה הליךעםבקשרשהוציאהוצאות.ה

.דיןעורךטרחתשכרזהובכלל, סבירות ותהתדיינ ותהוצאתלרבו ,)זה
 

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה כאמור בדיעבד, והיא רשאית גם ליתן 155.2
 בתקנההוצאה כמפורט ל חבות או אש לשפות נושא משרה בה בשמר התחייבות

כספית כמפורט  ניין חבותלעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי מראש לע 154.1155.1
לעיל תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור (א) 154.1155.1 בתקנה

כן לסכום או לאמת מידה לשיפוי, ו בפועל בעת מתן ההתחייבות ברהפעילות הח
מראש  סיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפויהם סבירים בנכי שהדירקטוריון קבע 

ן צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ינו האירועים שלדעת הדירקטוריויצו
ם סבירים י הההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כ

של מההון העצמי  25%-ה השיפוי לא יהא גבוה מובלבד שגובבנסיבות העניין 
ים סמוך לפני מועד דועהיו י הדו"ח הכספי המבוקר או המסוקר אשרהחברה על פי 
י בפועל וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד תשלום השיפו

  ובמצטבר.

רה החב ר,ל דין אחוהוראות כ ניירות ערך וקח ,וחוק בכפוף להוראות חוק החברות155.3
(לרבות  נושא משרהמראש לשפות  בותלתת התחיית ו/או ו/או לשפולבטח רשאית 

המכהן או שכיהן  )ניירות ערךזהבחוק  וכהגדרתהגדרתהכ נושא משרה בכירה
בחברה אחרת (לרבות  מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור או נושא משרה

ישרין או בעקיפין, , במיות אחרותאו בזכו זיקה בה מניותמח חברה זרה) שהחברה
נושא משרה בחברה "-" וה אחרתחבר"(להלן:  בה או שלחברה עניין כלשהו

בשל חבות שתוטל עליו או הוצאה שיוציא או שיחויב בה,  ),ניין, לפי הע""),האחרת
ור או נושא ף היותו דירקטבתוק חדלעקב מעשה או מלעיל,  154.1כאמור בתקנה 

, בשינויים לתקנון זה 451-315, ולעניין זה תחולנה תקנות בחברה האחרתמשרה 
 .המחויבים

א המשרה וכן בדבר היקף השיפוי תינתן על ידי שיפוי נושהחלטה בדבר 155.4
הדירקטוריון וכן על ידי כל גוף אחר בחברה אשר אישורו נדרש על פי כל דין שיהיה 

 ד האישור.מועבתוקף ב

 פטור 

156. 

אית רש החברה תהיה, החברות ולהוראות כל דין אחר חוקהחוק,פוף להוראות בכ156.1
, כולה או מקצתה, יהכלפ ריותומאח שרה בה, נושא מו/או בדיעבד אשלפטור מר

 רה ו/או לחברהמכל סוג שנגרם ו/או ייגרם, במישרין או בעקיפין, לחב נזקכל בשל 
 ל (לרבותמעשה או מחד החלטה,עקב  ,)זהון לתקנ 154.3כהגדרתה בסעיף אחרת (

 כלפימשרה של נושאי הכלפיה.ת ירוחובת הזהכל נגזרת של הנ"ל) המהווה הפרת 
ל נושא משרה בחברה בקשר עם היותו לפטור שגם ביחס  לעיל יחול האמור .חברהה

 .)לתקנון זה 154.3כהגדרתה בסעיף (א משרה בחברה אחרת נוש

 עסקה או החלטה על, לא יחול ור שיינתןהפטלעיל,  155.1על אף האמור בסעיף 156.2
 שעבורו מזה אחר משרה נושא ם(ג  כלשהו בחברה משרה לנושא או השליטה שלבעל
 ין אישי.עני בה ישהפטור)  תבכ מוענק
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חברה בכל גביל את הלה לתקנון זה, ולא יהיה בהן, כדי 153154-155156 תקנותאין בהוראות .157
נקת שיפוי ו/או לעניין הע ביטוחתן פטור ו/או לעניין התקשרות בחוזה דרך שהיא לעניין מ

שאינו נושא משרה קשר לנושאי המשרה בחברה ו/או בקשר למי לשיפוי, בת ו/או התחייבו
 בחברה, במידה והפטור מאחריות ו/או הביטוח ו/או השיפוי ו/או ההתחייבות לשיפוי אינם

 .דיןההחוקוראות גדים את הנו

ע מזכותו של נושא ת דין אחרת הגורהורא או בכל ערךחוק החברות, בחוק ניירות שינוי ב כל
פוי או לפטור בהשוואה לאמור בהוראות תקנון זה, לא יהיה לו תחולה יטוח, לשילבמשרה 

 רה לשפות,החביהיה בו כדי להשפיע על התחייבויותיה או כוחה של  לאבדיעבד ושינוי כאמור 
 שאירע חדלמ או מעשה לכל בקשרטוח אחריות נושא משרה חוזה לבילפטור או להתקשר ב

 .דין הרלוונטיב אחרת קבענ כן אם אלא, כאמור שינוי לפני

 תוקף פעולות ואישור עסקאות

דין, כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון, או על ידי ועדת דירקטוריון, כל בכפוף להוראות .158
לפי , שרהנושא מ  ועדת דירקטוריון או על ידיירקטור, או כחבר ם הפועל כדידי כל אדעל או 
פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת  מכן שהיה רו תקפות אף אם יתגלה לאחיהי -יןיהענ

, לפי הענין, או שמי מנושאי המשרה נושא משרה הדירקטוריון, הדירקטור, חבר הועדה או
 .הן בתפקידומלכהאמורים היה פסול 

 ,בחברה משרה ת, החזקת מניות בחברה וכן היות נושאוראות חוק החברובכפוף לה158.1
בות תאגיד שהחברה הינה בעלת עניין ד אחר, לריין או נושא משרה בכל תאגבעל עני

בו או שהינו בעל מניות בחברה, לא תפסול את נושא המשרה, מהיות נושא משרה 
 בחברה.

תו או עקב ברה, עקב התקשרושא משרה בח, מהיות נושרהכמו כן, לא יפסל נושא מ
 בכל עניין שהוא ובכל דרךבחוזה עם החברה עיל, התקשרות כל תאגיד כאמור ל

 שהיא.

וף להוראות חוק החברות, היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו בכפ158.2
או תאגיד אחר שהוא בעל ענין בו, מלהתקשר עם החברה /או את קרובו ו/ו
 דרך כלשהי.שרה ענין אישי בש לנושא המאות שבהן יעסקב

ם יאי להשתתף ולהצביע בדיונשא משרה יהיה רשת, נובכפוף להוראות חוק החברו158.3
 אישור עסקאות או פעולות שיש לו בהן ענין אישי.בעניין 

159. 

בעסקה קיימת או מוצעת אשר לו עניין אישי או בעל שליטה בחברה, נושא משרה 159.1
את  ,העסקהבאישור המועד לדיון ר מי ולא יאוחבלא דיחו, החברשל החברה יגלה ל
  ובדה או מסמך מהותיים.לה, לרבות כל עבפעו מהות עניינו האישי

תנת על ידי נושא משרה או בעל יות חוק החברות, הודעה כללית הנפוף להוראכב159.2
 שליטה בחברה, בדבר עניינו האישי בגוף מסוים, תוך פירוט עניינו האישי, תהווה

, לחברה, בדבר עניינו האישי כאמור, ה או בעל השליטהנושא המשר ום גילוי שלמש
כאמור יש בה עניין אשר לגוף  ף כאמור לעיל, או התקשרותהתקשרות עם גו לצורך
 אישי. 

בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עסקה של החברה עם .160
אינה גיל ובמהלך העסקים הראשר הינה  ין אישי,יענבה אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש 

, הביקורתת ועדו, קטוריוןדירם: הבאי ןאחד מהדירקטוריון. ידי-תאושר עלעסקה חריגה, 
ידי מנכ"ל החברה ו/או נושא -שור על(ובלבד שביחס לאי בחברה רה בכירהנושא משאו  מנכ"ל

יכול  כאמור לעיל ראישו .בה)שאין לו עניין אישי נו צד לעסקה ושאי בדובל -משרה בכירה 
  סוימת.על ידי אישור עסקה מ מסוים של עסקאות או שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג
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חריגה של חברה עם נושא משרה בה וכן עסקה חריגה עסקה ברות, הוראות חוק החף לבכפו.161
ליטה בה או עסקה חריגה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה של חברה עם בעל ש

 דין. פי-על ה, יש בה עניין אישי, תאושר בדרך הקבועהל השליטה בחברבחברה או לבע

 ורווחים ות ידנדים, קרנות, מניות הטבה והיוון קרנדיב

  פי דין.-חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברה, ובכפוף למגבלות עלה על ת החברהחלט.162

ד ובכלל ף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לקבל החלטה על חלוקת דיבידנבכפו.163
ליט על חלוקת דיבידנד הדירקטוריון המחן הזכאות לדיבידנד. ילעני בוע מועד קובעזאת לק
תו, במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים כולו או מקצבידנד ישולם, הדי החליט כירשאי ל

 ך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו.בעין, ובכלל זה בניירות ער

164. 

צאת מניות להחליט על הק י הדירקטוריון,בכפוף להוראות חוק החברות, רשא164.1
, ")תתורה מופחמניות בתמערכן הנקוב (להלן:"בתמורה הנמוכה משלהן ערך נקוב, 

וך להון מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף הטבה, ולהפ לרבות מניות
ברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, ב) לחוק הח302(

הערך , בסכום השווה להפרש שבין האחרונים שלה בדוחות הכספייםהאמורים 
 .התמורה הנקוב לבין

ההטבה יהיו  בע אם מניות, יקההטבהיות ת מנעל הקצא הדירקטוריון המחליט164.2
מניות המוחזקות על ידם מסוג אחד בלבד לכל בעלי המניות מבלי להתחשב בסוגי ה

על  מניות המוחזק וג בגין כל סוגאו שלכל בעל מניה כאמור יחולקו מניות מאותו ס
 ידו.

 שבו כנפרעות במלואן.פי תקנה זו ייח המניות שיוקצו על164.3

ה ניירות ערך שהונפקו על ידי החברה ו יהיו לחברהטבה במועד ב ניותהחברה מ אם תקצה.165
להמירם במניות של החברה או אופציה לרכוש מניות של  והמקנים למחזיקים בהם זכויות

ים בזכויות ") והמחזיקהזכויותו להלן:"ת כאמור ייקראהמרה או אופציוהחברה (וזכויות ה
קבלת מניות  טבה בדרך שלחלוקת מניות הגין להתאמה בם על פי תנאי הנפקת הזכויות זכאי

יחולו ן החברה, ידי דירקטוריו-קבע אחרת עלכל עוד לא נהטבה במועד ניצול הזכויות אזי, 
 : ההוראות הבאות

) "הקרן המיוחדתלהלן:"(עתיד מניות הטבה ב שתיועד לחלוקת יועבר לקרן מיוחדת165.1
לכל הזכויות או  כאיםת אשר הזוה לסכום הנקוב של הון המניוסכום שיהיה שו

ו היו מנצלים את זכויותיהם ו מקבלים עקב הנפקת מניות ההטבה איללחלקן הי
י לגביה נוהגת החברה לפש –לפני התאריך הקובע את הזכות לקבל מניות הטבה 

 ות הטבה.עת מכל חלוקה קודמת של מנילל זכאות הנובכו -תקנה זו 

לק החברה מניות הטבה ל תחאמור לעיר העברת כספים לקרן מיוחדת כאם לאח165.2
לי מניותיה, כי אז יועברו לקרן ") לבעמניות הטבה נוספות" :ות (להלןנוספ

טבה, קה קודמת של מניות ההמיוחדת, בנוסף לסכומים שכבר הועברו בגין חלו
שר היו ל מניות ההטבה אשווים לסה"כ הערך הנקוב ש ספים אשר יהיוסכומים נו

זכות לחלוקת ות ערב התאריך הקובע את הזכויצלו את המגיעות לזכאים, לו ני
תוספת סכומים השווים לסה"כ הערך הנקוב של מניות מניות ההטבה הנוספות, ב

 ונות.יות ההטבה הראשלו הוקצו להן כבר מנההטבה שהיו מוקצות לזכאים אי

ויות על ידי בעליהן באותם ה עקב ניצול הזכל הקצאת מניות על ידי החברבמקרה ש165.3
ן זכויות אלה על פי תקנות ה העברה לקרן המיוחדת בגיבוצערים בהם מק

למניות להן  ףאמור, בנוס, תקצה החברה לזכאים כלעיל 164.2165.2 -ו  164.1165.1
במלואן, אשר ערכן ל מניות נפרעות יהם, מספר כזה שהם זכאים עקב ניצול זכויות

ידי  ום שהועבר לקרן המיוחדת בגין זכויותיהם, וזאת עלהיה שווה לסכהנקוב י
 היוון סכום מתאים מתוך הקרן המיוחדת.
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 גיע לסיומהת, יפקעו הזכויות או תאם לאחר ביצוע כל העברה לקרן המיוחד165.4
ו, אזי זכויות אלו נוצלההעברה, מבלי ש התקופה לניצול הזכויות אשר בגינן בוצעה

שהועבר לקרן המיוחדת בגין הזכויות הבלתי חדת כל סכום ישוחרר מהקרן המיו
האמורות והדירקטוריון יוכל לטפל בסכום שישוחרר כאמור בכל דרך  מנוצלות

 המיוחדת.בו אלמלא העברתו לקרן שהיה זכאי לטפל 

חברה לפעול , התחייבות של הירקטוריון מוסמך לאשר בעת הקצאת זכויותדה165.5
זה שתהיה  יןיזו לעיל וליתן כל הוראה אחרת לענ 164165ם לאמור בתקנה בהתא

 דרושה לפי שיקול דעתו.

רה ות בתמוצאת מניות הטבה או מנילשם ביצוע כל החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הק.166
 מופחתת כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון:

שיראו לו  הצעדים לי שיתעורר בקשר לכך ולנקוט בכיניו כל קושלפי ראות ע שביל166.1
 כדי להתגבר על קושי זה.

שברי מניות או להחליט ששברים או שברים בסכום הנמוך להוציא תעודות על 166.2
זכותם של מת שם התאיון, לא יובאו בחשבון למסכום מסוים שיקבע הדירקטור
 זכאים להם.ורה (נטו) לות ולשלם את התמבעלי המניות או למכור שברי מני

יות על כל חוזה או מסמך אחר שיהיה דרוש לשם עלי המנבלהסמיך לחתום בשם 166.3
או לחלוקה, ובמיוחד, להסמיך לחתום ולהגיש לרישום /להקצאה ו מתן תוקף

 לחוק החברות.  291עיף מסמך בכתב כאמור בס

ומנים כי תשלומים במז השווי של נכסים מסוימים שיחולקו ולהחליטאת לקבוע 166.4
 נקבע.שו לבעלי המניות על סמך השווי ישולמ

כאים להם, כפי הקנות מזומנים או נכסים מסוימים לנאמנים לטובת מי שזל166.5
 שייראה למועיל בעיני הדירקטוריון.

לאפשר את די ריון כיהיה דרוש לדעת הדירקטולעשות כל סידור או הסדר אחר ש166.6
 .יןיההקצאה, או החלוקה, לפי הענ

נון זה, דיבידנד או ראות תקוגי המניות המונפקות בחברה ולההנלוות לסו בכפוף לזכויות.167
באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה שבידיהם, מבלי  מניות הטבה, יחולקו לבעלי המניות
 הן.להתחשב בכל פרמיה ששולמה עלי

מדה מסוג כלשהו ת בגין מניות לא ישאו ריבית או הפרשי הצחרוהנאה אדיבידנד או זכויות .168
 שולמו באיחור, מסיבה כלשהי.וזאת אף אם 

אה אחרות בגין מניה ון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנירקטורידה.169
בות כל סכום כאמור או שהתמורה שנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולג

החובות או אחרת, על חשבון בל ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה תתקמורה שת
ין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של בעל זאת, ב ,התחייבויות בגין המניה האמורהה

 ייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.המניה הח

מניות  צאתאו הק דרכי תשלום הדיבידנדים הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את.170
, הן לגבי בעלי ומיםהמניות הרש ך, הן לגבי בעליההטבה ואת כל ההסדרים הקשורים בכ

. מבלי מיםאינם רשושהאוחזים בשטר מניההן לגבי בעלי המניות ו נם רשומיםהמניות שאי
 גרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע, כדלקמן:ל

מים יעשה במשרד או בכל רשוולקו לבעלי מניות כספים שיח כי תשלום דיבידנד או170.1
 יון;על ידי הדירקטורמקום אחר שייקבע 
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, יועבר לבעלי המניות האמורים ם רשומיםמניות שאינידנד שיחולק לבעלי כי דיב170.2
 ם או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון;באמצעות החברה לרישומי

 מחאה.בה ירקטוריון לא ישלחעל ידי הד כי סכום הנמוך מסכום מסוים שיקבע170.3

לבעלי  ת דיבידנד או כספיםין חלוקילענון אחרת, יחולו כל עוד לא הוחלט על ידי הדירקטורי.171
 ההוראות, כדלקמן: םות רשומימני

מניות רשומים ישולמו לבעל מניות רשום, על ידי דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי 171.1
ו , אי המניותבמרשם בעלמשלוח המחאה בדואר לכתובתו, כפי שהיא רשומה 

בעלי אשון במרשם מי ששמו מופיע רבמקרה של בעלים רשומים במשותף במניה ל
המחאה כאמור ייעשה על סיכונו של בעל שלוח של מניה. כל מהמניות ביחס ל
 המניות הרשום.

 ל אף האמור לעיל, לא ישלחו בהמחאה בדואר דיבידנד או כספים לבעל מניהע171.2
חשב כמי שלא מסר לחברה הנ ניהתובת או לבעל משלא מסר לחברה כ רשום

 להלן. 192193נה כתובת, כאמור בתק

ר רשומים במרשם כבעלים במשותף על מניה, כל אחד מהם רשאי יות ם שניים אוא171.3
לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד, מנייה או נייר ערך אחר, או כספים אחרים 

 .המניה ןה המגיעים בגיאו זכויות הנא

י החברה, אשר תהיה ארו בידשידרש תשלומם, יסכומי דיבידנד שהוחלט על חלוקתם ולא נ.172
 עשות בהם כל שימוש אחר לטובת החברה עד שידרשו, והחברה לאאו לת להשקיעם רשאי

תיחשב כנאמן ביחס אליהם ולא תחול עליה חובה להפקידם בחשבון נאמנות או פקדון נושא 
 לשהו.כו נושא תשואה ריבית א

הכרזתו, ובעל  ם ממועדקע בתוך שבע שניהזכות לקבלת דיבידנד שלא נדרש תשלומו תפ.173
 רוש עוד את תשלומו. י לדא יהיה זכאהמניות ל

 
 מסמכי החברה

174. 

לחוק  184ת עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף לבעלי המניות תהא זכו174.1
 החברות, בהתקיים התנאים שנקבעו לכך.

 דעתויל, רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול לע 173.1 נהתקגרוע מהאמור במבלי ל174.2
מהם, לרבות לבעלי ברה, או כל חלק , להחליט על מתן זכות עיון במסמכי החבלבד

  מניות, כולם או חלקם, כפי שימצא לנכון.

לק מהם, אלא אם חאו בכל  לבעלי המניות לא תהא זכות עיון במסמכי החברה174.3
תקנון זה או אם הורשו לכך על ידי על פי  , אודין, על פי אמורהוענקה להם זכות כ

 לעיל. 173.2174.2 קטוריון, כאמור בתקנההדיר

 יפי דין או על פבכפוף להוראות כל דין, כל ספר, פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו, על .175
, כפי שיחליט או אחריםליים טדיגים, מכניים, כנייזה, ינוהל על ידי אמצעים טתקנון 

 .הדירקטוריון

 דוחות כספיים

 ו על ידי הדירקטוריון ויחתמו כנדרש על פי דין.חות הכספיים של החברה יאושרהדו.176

 חתימה בשם החברה
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 של החברה. די הדירקטוריוןזכויות החתימה בשם החברה תיקבענה מעת לעת על י.177

, הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם הלהוראות תקנון זת ובכפוף להוראות חוק החברו.178
אחר, בין באופן כללי ובין לעניינים בין לבדו ובין ביחד עם אדם ולחתום בשם החברה,  וללפע

 מסוימים.

החברה,  לחברה תהיה חותמת הנושאת את שם החברה. החתימה על מסמך לא תחייב את.179
החברה או שמה  ה, בצירוף חותמתחברליו המוסמכים לחתום בשם הכן חתמו ע אלא אם
 המודפס.

 מינוי באי כח

בכל עת, ליפות את כוחו של כל אדם  בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריוןבוטל. .180
להיות בא כוחה של החברה לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ושיקול דעת, לאותה תקופה 

ירקטוריון יהיה רשאי להעניק לאותו פי שימצא לנכון. הדובכפוף לאותם תנאים, והכל, כ
שאות אדם, בין היתר, סמכות להעביר לאחר, באופן מלא או חלקי, את הסמכויות, ההר

 ושיקול הדעת המסורים לו.

 הודעות

מים) על פי הוראות החוק מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי מניות (לרבות חברה לרישו.181
 בפרק זה.זכרות להלן הנעשו באחת הדרכים ל פי תקנון זה ייאו ע

 לעיל. 6767ה ור בתקנהודעה על אסיפה כללית תימסר כאמ.182

183. 

מהאמור לעיל, החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה, על  מבלי לגרוע183.1
 אר ואר או על ידי דועל ידי משלוח בד רה ביד, או על ידי פקסימיליה אוידי מסי

ומה במרשם, או המניה, הרשמשלוח בדואר ייעשה לפי כתובתו של בעל אלקטרוני; 
לשם משלוח  ובת שנמסרה על ידו לחברהן כתובת רשומה כזו, לפי הכתאם אי

ח לבעל המניה, הודעות אליו. הודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה, תישל
 נמסרת בדוארה ידו לחברה. הודעהימיליה שנמסר על בהתאם למספר הפקס

 .אלקטרוני שמסר לחברהבת הדואר האלקטרוני תישלח לבעל מניה בהתאם לכתו

183.2 

כאילו נמסרו  דיו של בעל מניה, ייחשבוהודעה או מסמך שנמסרו לי183.2.1
במועד מסירתם לידיו. 

, יחשבו כאילו נמסרו כהלכה, הודעה או מסמך שנשלחו על ידי הדואר183.2.2
הנכונה את הכתובת  יםת דואר כשהם נושאנמסרו למשלוח בביאם 

 בזמן שבו היה המכתב אילו בוצעהומבוילים כדין. המסירה תיחשב כ
מים מהתאריך דואר, ולא יותר משלושה ינמסר בדרך הרגילה על ידי ה

שבו נמסר המכתב המכיל את ההודעה כאמור בבית הדואר. 

רת קטרוני תחשב כנמסשנשלחה בפקסימיליה או בדואר אל הודעה183.2.3
 רה.ת לאחר שיגועועשרים וארבע ש

שלא מסר ור הודעה לבעל מניה החברה למס אין באמור לעיל כדי להטיל חובה על183.3
כמי שלא המציא לחברה כתובת ת, או לבעל מניות שנחשב כתובת למסירת הודעו

 .להלן 193 192 כאמור בתקנה
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 באתר פרסום ודעה לבעלי המניות, על ידי החברה למסור העיל, רשאית מבלי לגרוע מהאמור ל.184
בשני עיתונים  פעם אחת, ההודעהפרסום מיידי ו/או  של החברה, פרסום דוחהאינטרנט 

במקום  היוצאים לאור בשפה העברית, הן בנוסף והן ראל,מיים בעלי תפוצה רחבה בישיו
. כל בכפוף ובהתאם לדרישת הדין, וה. תאריךלעיל 182183נה מסירת ההודעה, כאמור בתק

שבו  מועדכריךכתאבעיתון ייחשב ו/או  הר המגנ"א/מאיבאתר האינטרנט, באת הפרסום מועד
 .הדין, בכפוף להוראות ניותי המנתקבלה ההודעה על ידי בעל

 כל מקום אחר שיקבע הדירקטוריון אוית להודיע על מסירת מסמך במשרד או בהחברה רשא.185
 , לרבות באמצעות האינטרנט.בכל דרך אחרת

למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם  ף במניה רשאית החברהבמשות ומיםהרש לבעלים.186
 לגבי אותה מניה. יות,המנ נזכר לראשונה במרשם בעלי לשותף ששמו

לו הם מיועדים תחשב ך לאחד מבני המשפחה הגרים עם האדם שמסירת הודעה או מסמ.187
 של אותו אדם. כמסירתם לידיו

תחייב  דרך אחרת,ן, על פי העברה או ב, מכוח הדימניהכל אדם שנתגלגלה לידיו זכות לכל .188
כותו לאותה מניה, עת זנוב , שנמסרה כדין לאדם שממנואותו כל הודעה ביחס לאותה מניה

 מרשם.בטרם נרשמו פרטיו ב

ן זה יחשבו מניות בחברה, בהתאם להוראות תקנו כל מסמך או הודעה שנמסרו לבעל.189
או הסבת של אותו בעל מניות  או פירוקו רגלומסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת כנ

לא נרשם אחר  עוד , כלידעה על כך ובין אם לאו) הזכות במניות, על פי דין (בין אם החברה
שהיא כמספיקים לגבי  שלוח או מסירה כאמור יחשבו לכל מטרהבמקומו כבעל המניות, ומ

ין אם ביחד פי דין, ב , עלאו הזכאי להן מכח הסבת הזכות/ות ויין באותן מניכל אדם המעונ
 בעל מניות ובין אם מכוחו או במקומו.עם אותו 

קטור או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל דיר ניה,וראות כל דין, רשאי בעל מבכפיפות לה.190
ד, בין למקרה תר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבודעה לפי תקנון זה או לפי החוק, לווה

ן, וכל הליך או לו ניתנה ההודעה כדיב הדבר כאייחש מיוחד ובין באופן כללי, ומשעשה כן
 .יריםההודעה, יחשבו כתקפים ושרפעולה, שבגינן היה צריך לתת את 

מתן  ידי מזכיר החברה בדבר משלוח מסמך אושור בכתב חתום על ידי דירקטור או על אי.191
 כלוליחשב כהוכחה מכרעת לגבי כל פרט ה ים בתקנון זה,הודעה באיזה מהאופנים המפורט

 בו.

פה קדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקומת שיש לתת הודעה מוכל אי.192
אחרת. ניתנה מספר הימים או התקופה, פרט אם נקבע  מניןרה במסוימת, יובא יום המסי

המוקדם  נתקבלה במועד ם המפורטות לעיל, יראו אותה כאילוהודעה ביותר מאחת הדרכי
 .כאמור לעילרת, ביותר שבו היא נחשבת כנמס

ינה עוד כתובתו, הניח כי כתובת שהמציא בעבר בעל מניות, לחברה, אכאשר לחברה יסוד ל.193
 אחד מהמקרים הבאים: ניות כמי שלא המציא לחברה כתובת, בכלעל מתו בייחשב או

תבקש ואר רשום בו נה לו, לפי הכתובת שהמציא, מכתב בדכאשר החברה שלח193.1
חדשה, דיע לחברה על כתובת בתו או להוכתו לאשר כי הכתובת האמורה עודנה

ה ם ממועד משלוחו של מכתב זיו (60)והחברה לא קיבלה תשובה תוך שישים 
 רשום.ואר בד

ר, האמורה מכתב בדואר רשום ורשות הדוא כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת193.2
ברה כי המכתב לא נמסר לו כן, הודיעה לחאגב החזרת המכתב או בלא לעשות 

האמורה או מכל סיבה דומה ין הוא ידוע בכתובת ה הואיל ואאמורבכתובת ה
 אחרת.

 מיזוג
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וג, כאמור בפרק הראשון לחלק השמיני מיז בדברוש להחלטת האסיפה הכללית הרוב הדר.194
ו ל פי דין, הינעון את אישורה של האסיפה הכללית עחוק החברות, אם וככל שמיזוג כאמור טל

 .רוב רגיל

 פירוק

אלא אם נקבע במפורש אחרת  -ר, אזי מרצון ובין באופן אחברה, בין וק החבמקרה של פיר.195
 –של מניה כלשהי צאה י ההוין, או בתקנון זה או בתנאבהוראות כל ד

(נכסי החברה לאחר  בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה המפרק ישתמש תחילה195.1
 ").הנכסים העודפיםיקראו להלן: "תשלום חובותיה 

את הנכסים העודפים בין  למניות, יחלק המפרק ת הצמודותיוחדוכפוף לזכויות מ195.2
בלי להתחשב בכל , מתהמניופרו רטה לערכן הנקוב של  בעלי המניות באופן יחסי

 פרמיה ששולמה עליהן.

רה וחד, יכול המפרק לחלק את נכסי החבבאישורה של האסיפה הכללית, ברוב מי195.3
למסור כל נכס בעין וכן ניות לוקה, או כל חלק מהם, בין בעלי המהעומדים לח

כפי שהמפרק, באישור  קדון לזכות בעלי המניותים העודפים לידי נאמן בפמהנכסי
בעין, רשאי המפרק לקבוע  , ימצא לנכון. לשם חלוקת עודף הרכושלליתפה הכהאסי

החלוקה בין ט כיצד תבוצע אוי של הרכוש העומד לחלוקה ולהחליאת הערך הר
 בחברה, שבבעלותם.סוגי המניות השונים הנלוות ל כויותבעלי המניות בהתחשב בז

 עילל 194.3195.3 בתקנה כאמור לחלוקה עדיםהמיו כלשהם ערך שניירות במקרה195.4
 חלוקה פי על הזכאי אדם כל, רתאח חבות או תשלום לדרישות חבות נושאים

 ההחלטה בלתק חרלא ימים עשרה תוךב, רשאי האמורות המניות מן לאיזו אמורכ
 ולשלם היחסי חלקו את למכור, בכתב הודעה באמצעות, למפרק להורות, המיוחדת

 .בהתאם יפעל מפרקה - מעשי הדבר םוא, נטו וליםהתקב את לו
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