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 )"החברה"( סינאל מלל פייוויי בע"מ
 

  2017בפברואר  23

 

 לכבוד    לכבוד

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

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

 

-(, התש"לומיידייםפי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  על ערוך מיידי דוחמתכבדת למסור  החברה

ועל פי תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, )להלן: "תקנות הדוחות"(  1970

של החברה )להלן: "האסיפה"( שעל סדר יומה  מיוחדת, בדבר זימון אסיפה כללית 2001-התשס"א

בעל השליטה  של, שהינה בתו אלגרבהסכם העסקה עם הגב' גילת  החברהלאישור התקשרות  הועלת

 בחברה 

 

של בעלי המניות של החברה )להלן:  מיוחדתאסיפה כללית החברה מודיעה בזאת על זימון  .1

, 2 המדע, במשרדי החברה ברחוב 15:00 בשעה ,2017אפריל ב 2', אתיערך ביום "( אשר האסיפה"

 2המפורטת בסעיף התקשרות האישור ל הועלת"( ושעל סדר יומה החברה משרדי)להלן: " יקנעם

 .השליטה בחברה ענין אישי לבעל יש להלן, בה

 השליטה ענין אישי, שמות הצדדים, מועדיה ותנאיה בה יש לבעל ת המוצעתוההתקשרעיקרי  .2

 בחברה השליטה בעל, בוגנים גבי מר של, בתו אלגרהגב' גילת  עם העסקה בהסכם התקשרות

חברת , ("אלגר' הגבאו " "גילת)להלן: "אלגר גילת גב' לאשר את תנאי העסקתה בחברה של ה מוצע

כיועצת , (, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בהגבי בוגניםבתו של מר דירקטוריון החברה )שהינה 

, כאשר במסגרת תפקידה זה תעניק גילת לחברה , בהיקף משרה מלאההמשפטית של החברה

במסגרת . "(התפקיד)להלן: " משפטי בנושאים הנוגעים לפעילות השוטפת בחברה)במאוחד( ייעוץ 

תימנה על חברי הנהלת תהא כפופה גילת למנכ"ל החברה ותפקידה כיועצת המשפטית של החברה, 

 החברה.

יובהר כי היה ותנאי העסקתה של גילת יאושרו על ידי האסיפה, אזי תחדל גילת מיד לאחר מועד 

 . ונתה כדירקטורית בחברהכינוס האסיפה מכה

 :להלן עיקרי תנאי ההעסקה המוצעים 2.1

 עבור גלובלי תשלום)הכולל אלפי ש"ח  23שכר חודשי קבוע )ברוטו( בסך של גילת תהא זכאית ל .א

למעט המענק החד )עלות מעביד חודשית, לרבות התנאים הנלווים שלהלן,  (1נוספות שעות

 למדד המחירים לצרכן.  צמוד יהיה לא(. השכר אלפי ש"ח 34-כמסתכמת לסך של שנתי, 

                                                        
 תזכאיגילת יקבע על ידי ערכאה שיפוטית כי תשלום הגלובלי עבור השעות הנוספות, חרף הבעתיד, ובמידה ויובהר כי   1

אופן בגילת, של  הלתשלום תמורת שעות נוספות, תיערך התחשבנות בין הצדדים רטרואקטיבית לתחילת עבודת
אלפי ש"ח  21של טרם קביעה שיפוטית זו ולאחריה, תועמד על שכר  ההחודשית למשך תקופת עבודת השמשכורת

 כנגד חיוב בשעות נוספות.תיזקף על חשבון או גילת, ויתרת השכר ששולם ו/או ישולם לבלבד )ברוטו( 
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, קבוע בגובה משכורת ברוטו אחת( כספי מענק" )קרי, 13" משכורתל שנה מדי זכאית תהא גילת .ב

יותנה המענק בהשלמת שנת עבודה קלנדרית מלאה ובשנים שאחרי שנת העסקתה הראשונה ב

 .כן ישולם באופן יחסי לתקופת ההעסקה בשנה הקלנדרית

, ובסוג הרכב המקובל למנהלים בחברה, בדרגה צמוד תעמיד לשימושה של גילת רכבהחברה  .ג

החברה תזקוף לעובדת את חבות המס והחברה תישא במלוא הוצאות אחזקתו והשימוש בו. 

  הוראות הדין. בגין העמדת הרכב לרשותה, כנדרש עפ"י

לצורך מילוי תפקידה ותישא במלוא עלויות האחזקה והשימוש  דיני טלפוןגילת ל תעניק החברה .ד

 בו ללא מגבלה. 

משכרה הכולל של גילת בעבור ביטוח מנהלים  6.5%-סך השווה ל פריש עבור גילתהחברה ת .ה

משכרה  6%ביטוח אובדן כושר עבודה( ומנגד גילת עצמה תפריש לרבות בגין וקרן פנסיה )

משכרה הכולל  8.33%-בנוסף, תפריש החברה סך השווה להכולל לטובת המטרות האמורות. 

 . פיטורין קרן פיצוייטובת של גילת ל

, בתוספת משכרה הכולל 7.5%-סך השווה ל לקרן השתלמות מוכרתעבור גילת החברה תפריש  .ו

  גילת. הכולל עבור המטרה האמורה על חשבון מהשכר  2.5%ניכוי של 

 תזכאי תהאבחברה  גילתשל  העם סיום עבודת כאשר ,בשנהחופשה ימי  22-גילת תהא זכאית ל .ז

 תהיהלא  גילתלתשלום תמורה בגין פדיון ימי חופשה בהתאם לקבוע בחוק, ובכל מקרה  גילת

 . עבודה שנות שתימ למעלה בגין הלצבור ימי חופשה במסגרת תקופת עבודת תרשאי

 מהובתנאי שהשלילסכומים הקבועים בחוק  בהתאם, בשנהה הברא ימי  10-תהא זכאית ל גילת .ח

 שנת עבודה מלאה בחברה. 

 יםם אך לא ניתנמיי 90לצבירה עד י מחלה על פי דין, אשר יהיו ניתנים מלת תהא זכאית ליגי .ט

 . לפידיון

כנגד  (החברה של ההסעדה בשרותי שלא) ארוחותוהוצאות בגין חניה  להחזרגילת תהיה זכאית  .י

 הצגת קבלות.  

החברה תעניק לגילת כתב שיפוי בגין פעולות אותן תבצע גילת במסגרת תפקידה, בין בחברה  .יא

 בה מחזיקה החברה מניות. נוסח כתב השיפוי יהיה זההובין )לבקשת החברה( בחברה אחרת 

אשר העתק הימנו צורף לדוח לנוסח כתב השיפוי הקיים בחברה ליתר נושאי המשרה בחברה, 

-2011-01, מס' אסמכתא 2011באוקטובר  2יות של החברה מיום זימון אסיפת בעלי המנ

288633 . 

 מתהקיישל החברה, נושאי משרה דירקטורים וביטוח אחריות גילת תיכלל במסגרת פוליסת  .יב

מפורט בדוח זימון אסיפת בעלי היה בחברה מעת לעת, והכל בהתאם לתכפי ש - תוהעתידי

 .2015-01-032544אסמכתא: , מס' 2015במאי  28המניות של החברה מיום 

, בנוסףבכל הנוגע לחברה ופעילותה, כנהוג בחברה.  תוסודיהתחייבה לשמירה על  גילת .יג

 גוף לכלעבוד ולא תייעץ תלא  היאבחברה  ההתחייבה גילת כי במשך כל תקופת העסקת

בחברה ו/או בכל תחום אשר ידרוש הימנה לעשות שימוש במידע הסודי של החברה.  המתחרה

החודשים שלאחר סיום  24העסקה וכן במשך תקופת הכל תקופת חייבה גילת כי במשך הת כן

פנה, במישרין או בעקיפין, למי מעובדי החברה ו/או לקוחותיה ו/או מפיציה תלא  ,ההעסקת

 הו/או סוכניה/או ספקים של החברה בכל עניין עסקי מסוג כלשהו הנוגע לתחומים בהם עסק

 באותו זמן או התעתדה לעסוק בהם. בחברה או שהחברה עסקה בהם 
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לעסוק בכל עבודה נוספת המתחרה בחברה או  תרשאיא גילת תהלא בחברה  הבתקופת עבודת .יד

בחברה, עם או בלי תשלום, מכל סוג  הבניגוד עניינים עם תפקיד תאת העובד מעמידהאשר 

  .שהוא

 1, החל מיום האסיפהידי -על, אם וככל ויאושרו חברה יכנסו לתוקפםבתנאי העסקתה של גילת  .טו

( לחוק 1()1)א275וזאת לאור הוראת סעיף ] 2020במרץ  31יום עד ליותרו בתוקף ו 2017באפריל 

כל זמן שההתקשרות תהא בתוקף, כל אחד  .[("חוק החברות)להלן: " 1999-החברות, התשנ"ט

ט )למע יום 60בת  מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת הדדית בכתב

במקרים חריגים כגון מקרים של הפרת חובת אמונים על ידי גילת, ביצוע עבירת משמעות 

ב, שאז תהיה החברה רשאית לסיים את ההסכם לאלתר, ללא תשלום חמורה על ידה וכיו"

 . פיצויים(

 

 פרטים בדבר מהות התפקיד:רקע ההתקשרות ו 2.2

בצורה משמעותית והפכה מורכבת יותר, החברה העסקית של  הפעילות בשנים האחרונות התרחבה

נושאים  על היבטיו השונים )לרבות רכי הקבוצה בתחום המשפטיוהתרחבו צוכפועל יוצא מכך 

 .(מסחריים, רגולציה, יחסי עבודה ועוד

הוחלט על מינוי יועץ משפטי פנימי לחברה, מתוך כנהוג בחברות בסדר הגודל של החברה, ו, לפיכך

 ופעילות העסקית של הקבוצה והקשר הישיר עם הנהלת החברה יביאהבנה כי ההיכרות עם ה

לשיפור משמעותי באיכות ובזמינות השירותים המשפטיים שמקבלת הקבוצה, לטיפול מקצועי 

 כספי.  ולחסכוןבנושאים בעלי אופי משפטי שטופלו עד כה על ידי גורמים אחרים בקבוצה, 

 
 בתחומים הבאים:צפויה לעסוק יצוין כי גילת, כיועצת המשפטית של החברה, 

 

 ;חברה מזכירות .א

 ;סכמים מסחריים עם ספקים, לקוחות ונותני שרותיםוליווי ה ההכנ .ב

 ; גביה .ג

 ; מכרזים בהם משתתפת החברה .ד

 רגולציה;עמידה בדרישות  .ה

  יחסי עבודה, הסכמי העסקה.  .ו

החברה תוכל יובהר כי על אף שהכוונה שגילת תבצע את מירב העבודה בתחומים שצוינו לעיל, 

להסתייע בכלל התחומים האמורים, בנוסף לגילת, גם בשירותיהם של יועצים משפטיים חיצוניים 

 בכך בכדי לפגוע בתנאי התקשרותה עם גילת.  הולא יהי
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  תהעובד של והישגים, כישורים, מומחיות, ניסיון מקצועי השכלה 2.3

 

 אלגרגילת  שם

  הנהלת החברה.יועצת משפטית פנימית של החברה, חברת  התפקיד 

 2017באפריל  1 )ותק( העסקהתאריך תחילת 

בוגרת תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת בר אילן; הוסמכה כעורכת  השכלה

 . 2011דין בשנת 

עיסוק בחמש השנים 

 האחרונות
  (.2011-2016) סופרגז בחברת משפטיתיועצת 

ניסיון  כישורים ומומחיות,

 מקצועי והישגים

 ליוויבהגב' אלגר עסקה  בסופרגזתפקידה כיועצת משפטית  במסגרת

 חוזים עריכת ;שונים בשווקים רגולציה הליכי עם והתמודדות

ניהול וליווי תביעות משפטיות,  ;מכרזים מסחריים ניהול ;מסחריים

ליווי הדירקטוריון  ;שונים רישוי הליכיב טיפול; ליטיגציהלרבות 

 מיפוי כגון פרויקטים ניהול ;ומזכירות חברה המשפטי פןבוועדותיו 

 החברה ועובדי מנהלים הדרכות ;נהלים וגיבוש בחברה תהליכים

 ההגבלים חוק של פנימית אכיפה על ממונה ;שונים משפטיים בנושאים

 .החברה עובדי לכל בעניין שוטפות הדרכותה ביצע היתר ובין' העסקיים

ולפיכך הינה  2013שנת בנוסף, גילת מכהנת כדירקטורית בחברה החל מ

בעלת היכרות מעמיקה עם החברה, אופי פעילותה והאתגרים עימם היא 

  מתמודדת. 

 

עלות הגמול הכולל השנתי, במונחי אודות הדוחות תקנות פי התוספת השישית לל פרטים נוספים 2.4

חודשים, על פי ההתקשרות  12, בתקופה של )באלפי ש"ח( על ידי החברהגילת חברה, שישולם לל

  על ידי האסיפה , אם וככל שתאושרהמוצעת

 * יצוין כי גילת הינה בתו של בעל השליטה בחברה, מר גבי בוגנים )המכהן גם כמנכ"ל החברה(. 

עובדי קבלן המועסקים בחברה  ושללשכר של עובדי החברה גילת של  ההעסקההיחס שבין תנאי  2.5

 ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור 

 209%-כו בחברהמעלות השכר הממוצעת  181%-כ, מהווה גילתעלות ההתקשרות הצפויה עם 

  מעלות השכר החציוני בקבוצה.

 ".ההתקשרות המוצעתלעיל תקרא להלן: " 2 ףבסעי שתוארהההתקשרות 

 שם

 שירותים בעבור תגמולים התגמולים מקבל פרטי

 תגמולים

 אחרים

 )ריבית(

"כ סה

 בתקופה

 12 של

  חודשים
 תפקיד

 היקף

 משרה

 שיעור

 החזקות

 בהון

 התאגיד

 שכר

 שנתי
 מענק

 תשלום

 מבוסס

 מניות

 דמי

 ניהול

ייעוץ /  דמי

 עמלה
 אחר

גילת 

 אלגר
 439 --- 60 --- --- --- 29 350 )*(--- 100% יועצת משפטית
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 זה עניין ומהות המוצעת התקשרותה אישוראישי ב עניין ובעל השליטה שיש ל םש  .3

 השליטה בעל שם 3.1

למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בחברה הינו מר גבי בוגנים, המחזיק נכון למועד דיווח מיידי זה, 

מהון  63.35%-מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ 62.98%-כבמניות החברה המהוות 

ומזכויות ההצבעה בה. מניות החברה מוחזקות על ידי מר גבי בוגנים במישרין ובאמצעות החברה 

 חברות פרטיות בבעלותו ובשליטתו המלאה.

 האישי העניין מהות 3.2

גילת, בתו, מוטבת על פי מוצעת לאור היות ההתקשרות הלמר גבי בוגנים עניין אישי באישור 

 התקשרות האמורה.ה

 לביצוע ההתקשרות המוצעת הנדרשים מתליםה והתנאים האישורים .4

 מותנית בקבלת האישורים הבאים:תקשרות המוצעת כניסתה לתוקף של הה

 ;בהתאמה 2017בפברואר  23-ו 21 התקבל ביוםאשר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  .א

 להלן.  10אישור האסיפה הכללית המוזמנת על פי דיווח מיידי זה, כמפורט בסעיף  .ב

 

 נקבעה שבה והדרך התמורה .5

 ועדת ידי על אושרה וכן, הצדדים שני של בהסכמה נקבעהבגין ההתקשרות המוצעת  התמורה

לאישור ההתקשרות  הרלוונטיםבפניהם מלוא הנתונים  ושהוצג לאחר, והדירקטוריון התגמול

 תפקידים בעלי של בשוק ליםבמקו העסקה תנאישל גילת, לרבות  הוהכשרת הנסיונ, לרבות המוצעת

 ובהתחשב ה של החברהלפעילות הקרובים לא יפובהיק, שהינן בגודל גילת של לתפקידה דומים

כי תנאי  יוןרהתגמול והדירקטו עדתונבחן ואושר על ידי  בנוסף להלן. 7בשיקולים המפורטים בסעיף 

 ההתקשרות עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה. 

 

השליטה  לבעל החברה בין, לה דומות עסקאות או המוצעת ההתקשרות של המסוג עסקאות פירוט .6

 ותההתקשר לאישור שקדמו בשנתיים שנחתמו, אישי עניין בהן היההשליטה  יבה או שלבעל

  על ידי דירקטוריון החברה או שהן עדיין בתוקף במועד האישור כאמור תהמוצע

 

להתקשרות המוצעת בשנתיים שקדמו דומות ה או מסוגהידיעת החברה, לא היו עסקאות  למיטב

 התקשרותה שלאו שהן עדיין בתוקף במועד האישור ידי דירקטוריון החברה  על הלתאריך אישור

על ידי דירקטוריון החברה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן  המוצעת

 למעטלתגמול בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו בחברה,  הנוגעות והתקשרויותעסקאות  ,עניין אישי

 ,התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בשליטתו ובבעלותו המלאה של מר גבי בוגנים :אלה

 עם ניהול בהסכם החברה התקשרות; החברה"ל מנכ בתפקיד שירותים למתן, בעל השליטה בחברה

 בתפקיד שירותים למתן, ו של מר גבי בוגניםבנ ,בוגנים ארז מר של המלאה ובעלותו בשליטתו חברה

; התקשרות החברה בהסכם העסקה מעודכן עם מר אייל בוגנים, בנו עסקי ופיתוח שיווק"ל סמנכ

 עם מעודכן העסקה בהסכם החברה התקשרותכסמנכ"ל משאבי אנוש בחברה;  ,בוגנים גבי מר של

' גילת לגב דירקטוריםגמול  מתן; בחברה תוכניתן לתפקיד(, בוגנים גבי מר של אחיו) בוגנים אבי מר
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 מרל דירקטורים גמול מתן ואישור, בתו של מר גבי בוגנים, המכהנת כדירקטורית בחברה; אלגר

  ."(דורסל)להלן: " 2"מבע.א.ז( ב) דורסלבחברת הבת  כדירקטור המכהןבוגנים  אייל

לדו"ח בדבר פרטים נוספים אודות  22ראה תקנה  האמורות ההתקשרויות אודות נוספים לפרטים

, מס' 2016במרץ  23, אשר פורסם ביום 2015התאגיד, שצורף לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 

)מס'  2016בנובמבר  30שפרסמה החברה ביום  מיידי"ח דווכן ראה  2016-01-013386אסמכתא 

-2016 אסמכתא)מס'  2016 במאי 30 םובי דורסלשפרסמה  מיידי"ח דו( ו2016-01-135088אסמכתא 

01-037830).  

 המוצעת ההתקשרות לאישור החברה ודירקטוריון התגמול ועדת נימוקי תמצית .7

את ההתקשרות  ,בהתאמה ,2017בפברואר   23-ו 21החברה אישרו ביום  ודירקטוריוןהתגמול  ועדת

  לטובת החברה, מהנימוקים שעיקריהם מפורטים להלן: השהינ ההמוצעת, כעסק

 'הגב של והשכלתה כישוריה אודות הנתונים הוצגו החברה ודירקטוריון התגמול ועדת לחברי .א

גם אישית, לאור היותה נמנית נכון למועד זה על חברי ממילא )המוכרת להם אלגר גילת 

לפיהם היא בעלת יכולת להביא לתרומה ראויה לחברה ולהשתלב בה יון החברה( רדירקטו

ותחומי הטיפול אותו היא אמורה למלא באופן משמעותי ומועיל, בהתאם להגדרת התפקיד 

 .והאחריות הכלולים בו

 מינוי יועץ משפטי פנימי המהווה חלק איטגרליחברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי  .ב

 רבות יתרום ,באופן שוטף לפעילותה ולאירועים המתרחשים בהמהנהלת החברה והחשוף 

תתרום מניסיונה מיכולותיה  גילת. בנוסף, חשופה החברה אליהם המשפטיים הסיכונים למזעור

משפטי ובייעוץ משפטי לחברה במסגרת העבודה השוטפת, בהיבטי מזכירות  בניהולהאישיות 

בטיפול משפטי  תעסוק, שרותיםמסחריים עם ספקים, לקוחות ונותני  הסכמיםב תטפלהחברה, 

בנוסף  .תימנה על הנהלת החברהבנוסף ועבודה,  יחסיו רגולציה ובנושאי בעיתיים חובותב

 . החברה של החיצונייםיועציה המשפטיים  בשם החברה מול  תנהלת

כת הנהלת החברה כפי לדעת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, וזאת בהתבסס על הער .ג

שהוצגה לחברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מינוי יועץ משפטי פנימי, צפוי להביא 

 לחיסכון בהיקף ההוצאות המשפטיות שמשלמת החברה ליועצים משפטיים חיצוניים.

נקבעו בהתחשב בהיקף התפקיד המוצע והנושאים שיטופלו גילת תנאי ההעסקה המוצעים של  .ד

הצפויה דת האחריות שתוטל עליה ואשר גלומה במילוי התפקיד ומידת תרומתה במסגרתו, מי

מול ודירקטוריון החברה כי תנאי ההתקשרות גתה, ובהינתן כל אלה, סבורים חברי ועדת לחברה

 .עם גילת הינם סבירים והוגנים מבחינת החברה

נבחנו גם לפי הפרמטרים של מדיניות התגמול של החברה גילת תנאי ההעסקה המוצעים של  .ה

על פי בהתייחס לנושאי משרה )שאינם מנכ"ל או דירקטור(, ונמצא כי תנאי ההעסקה המוצעים 

הקבועים במדיניות התגמול לגבי  מהתנאים משמעותית נמוכיםהינם ההתקשרות המוצעת 

  נושאי משרה כאמור בחברה.

בעלי של נבחנו גם אל מול תנאי העסקה המקובלים בשוק  גילתתנאי ההעסקה המוצעים של  .ו

 היקפי פעילות הקרוביםבשהינן בגודל ו אחרותבחברות  ,גילתתפקידים הדומים לתפקידה של 

 הטווח בתוךהינה גילת הכוללת המוצעת לתנאי התגמול לאלה של החברה, ונמצא כי חבילת 

 אמור.למקובל בתפקידים דומים כ ביחס הסביר והמתחם המקובל

                                                        
 .. החברה בשליטת ושהינה, אביב בתל ערך לניירות בבורסה למסחר רשומים שלה הערך שניירות ציבורית חברה   2
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במסגרת ההתקשרות המוצעת,  לאשר מוצעאותה  של גילת,הצפויה עלות העסקתה השנתית  .ז

 ביחס אינה מהותיתולפיכך  .2016ת בשנשל החברה הנהלה וכלליות מסך הוצאות  2%-כ המהוו

 .פעילותה והיקפי החברה לגודל

לדעת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, היחס בין עלות העסקתה השנתית של גילת )אם  .ח

וככל ותאושר ההתקשרות המוצעת על ידי האסיפה הכללית המזומנת על פי דו"ח מיידי זה( לבין 

 על להשפיע בכדילעיל, אין בו  2.5עלות השכר הממוצעת והחציונית בקבוצה, אשר תואר בסעיף 

 .בחברה דההעבו יחסי

 

ההתקשרות דירקטוריון החברה, כי התמורה על פי חברי ועדת התגמול ולאור האמור לעיל, מצאו 

הינה הוגנת וסבירה, וכל זאת בהתחשב בגודלה של החברה ובהיקף פעילותה. כמו גילת המוצעת עם 

ה הצפויה משקפת להערכת החברה בצורה נאותה את תרומת, כן, התמורה, על פי הסכם ההעסקה

 .הותפקיד ה, ניסיונה, מומחיותה, כישוריהבהתחשב בהשכלתזאת ושל גילת לחברה 

 

 לבחינת המתאים ההליך, והדירקטוריון התגמול ועדת חברי לדעת, לעיל האמור לאורבנוסף, 

, הינו הליך אחר, כהגדרתו הענין ובנסיבות החברות לחוק( ב1)117 סעיף הוראת בראי, ההתקשרות

הטעונים בחינה על פי מדיניות התגמול של החברה בסעיף האמור, המתחשב במכלול השיקולים 

. ובכלל זה זהות הגורם המעניק לחברה משירותיו, ניסיונו והכרתו את תחומי פעילותה של החברה

 נה נכונה לחברה. היגילת של  הכי העסקתקבעו  החברה שלתגמול , חברי ועדת ההעניןבנסיבות 

 

 הינםשעתידים להיות משולמים לגילת  התגמול שתנאי כך ולאור לעיל האמור לאורכן יצוין כי 

בתנאי שוק, קבעו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי ההתקשרות המוצעת אינה מהווה 

 חלוקה )כהגדרת המונח בחוק החברות(. 

 

 ודירקטוריון החברה התגמול ועדתהדירקטורים שהשתתפו בהחלטות  שמות .8

, הה" השתתפובה אושרה ההתקשרות המוצעת , 2017בפברואר  21 בהחלטת ועדת התגמול מיום 8.1

 דירקטור) ברק ועוזיאל )דירקטורית חיצונית( אנוך, נעמי )דירקטור חיצוני( שלומוביץיצחק איזו 

  (.תלוי בלתי

 ה"הההתקשרות המוצעת השתתפו בה אושרה , 2017בפברואר  23בהחלטת הדירקטוריון מיום  8.2

)דירקטור  שלומוביץ)דירקטורית חיצונית(, יצחק איזו  אנוך נעמי(, הדירקטוריון ר"יו) זינגר יצחק

)א( לחוק 278בהתאם להוראות סעיף זה יצוין, כי  לעניין (.תלוי בלתי דירקטור) ברק ועוזיאלחיצוני( 

 הבהצבעה בדירקטוריון עת נידונ הבדיון ולא השתתפ הלא השתתפאלגר גב' גילת ההחברות, 

 האישי בה. הוזאת לאור עניינמוצעת ההתקשרות ה

 

 ומהות עניין המוצעות בהתקשרויותעניין אישי  שלהם יםדירקטורה שמות .9

הינה בעלת עניין )שהינה בתו של מר גבי בוגנים, בעל השליטה בחברה( אלגר  גילתהדירקטורית 

מוטבת על פיה. כמפורט לעיל, היה וההתקשרות תיכנס אישי בהתקשרות המוצעת, בשל היותה 

 לתוקף, תחדל בה בעת גילת מלכהן כדירקטורית בחברה. 
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 החברה של המניות בעלי של מיוחדתבדבר זימון אסיפה כללית  הודעה .10

של בעלי המניות של החברה )להלן: מיוחדת אסיפה כללית ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון  10.1

, במשרדי החברה ושעל סדר יומה 15:00בשעה , 2017באפריל  2, א'"( אשר תיערך ביום האסיפה"

 תועלה לאישור ההתקשרות המוצעת. 

 הקובע המועד 10.2

החברות )הצבעה בכתב והודעות לתקנות  3)ג( לחוק החברות ובהתאם לתקנה 182בהתאם לסעיף 

, 2017במרץ  2, 'הביום  המסחר, כל מי שיחזיק במניות החברה בסוף יום 2005-עמדה(, התשס"ו

על פי כתב מינוי אשר יופקד מיופה כח,  ידי על או אישית בה ולהצביע באסיפה להשתתף זכאי יהיה

הקבוע לתחילת האסיפה או, ביחס למחזיק לא  שעות לפני המועד 24-במשרדי החברה לא פחות מ

באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית )לפי , 3רשום במניות החברה

שעות לפני מועד  6עד "( מערכת ההצבעה האלקטרונית)להלן: "לחוק ניירות ערך(  2סימן ב' לפרק ז'

 4שיומצא לחברה עד  ף לדו"ח מיידי זההמצורבנוסח אמצעות כתב הצבעה או, ב 4כינוס האסיפה

, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות שעות לפני מועד כינוס האסיפה

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

 חוקי מנין 10.3

ך מחצית השעה מן תודיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי שום אין לפתוח ב

לפחות , כוח-באיאו על ידי  ם, בעצמיםנוכח ויתהווה בשעה שיהי . מנין חוקיהמועד שנקבע לפתיחתה

מנין הבחברה )להלן: " מזכויות ההצבעה (33%שליש )המחזיקים ביחד לפחות מניות  יבעל( 2שני )

 חוקי, תידחההמנין ה ימצאלא  מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה אם כעבור "(.החוקי

אם "(. הנדחית האסיפה, באותה השעה ובאותו המקום )להלן: "2017באפריל  3', בליום האסיפה 

הנדחית, כי אז  לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה באסיפה הנדחית

 תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

 הרוב הנדרש  10.4

כאמור בסעיף הינו , לעיל 2ההתקשרות המוצעת, המפורטת בסעיף הרוב הנדרש באסיפה לאישור 

לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה )בין ( לחוק החברות, 3)א()275

או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה  במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה

רוב מכלל יכללו במנין קולות הרוב באסיפה הכללית  (1) (, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:ניתהאלקטרו

)בין  קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור ההתקשרות המוצעת, המשתתפים בהצבעה

או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה  במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה

 . על(; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעיםתהאלקטרוני

סך קולות  (2)המחויבים;  לחוק החברות, בשינויים 276אישי, יחולו הוראות סעיף  לו עניין שיש מי

( 2%( לא עלה על שיעור של שני אחוזים )1המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )

 . זכויות ההצבעה בחברהמכלל 

 הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה 10.5

, רשאי לבקש מדירקטוריון חברהבעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה ב

                                                        
 ( לחוק החברות. 1)177בהתאם לסעיף  כמשמעותו  3
 .ערך ניירות רשות לקביעת בהתאם האלקטרונית ההצבעה מערכת נעילת מועד  4
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החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה, בהתאם 

"(. בקשה של בעל מניות לכלול את הנושא הנוסף הנושא הנוסףרה )להלן: "לקביעת דירקטוריון החב

ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח זה. אם  בעה( ש7בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד )

הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו 

. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום www.magna.isa.gov.ilבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: 

 דכן )הכולל את הנושאים הנוספים(, ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע. המעו

 

 ערך ניירות רשות סמכות .11

רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה )להלן:  ,ימים מיום הגשת דוח מיידי זה 21בתוך 

גע "( להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוהרשות"

להתקשרות המוצעת נשוא דוח מיידי זה וכן להורות לחברה על תיקון דוח מיידי זה, באופן ובמועד 

 שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון, כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד 

ממועד פרסום  ימים( 35) וחמישה משלושיםימי עסקים ולא יאוחר ( 3)שלושה  עבורשיחול לא לפני 

 התיקון לדוח המיידי.

 

 נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי .12

-04)טלפון: מיידי זה  , חשב החברה, הינו נציג החברה לעניין הטיפול בדוחמר אברהם שטיינברג

9596766.) 

 

 עיון במסמכים .13

 ,החברהבמשרדי  ,המוצעת תבמסמכים הנוגעים להתקשרובעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, 

-04החברה )טלפון:  חשב ,מר אברהם שטיינברגבודה המקובלות, בתיאום מראש עם בשעות הע

, בכתב ההצבעה ובהודעות תקשרות המוצעתכן ניתן לעיין במסמכים הקשורים לה(. 9596766

של רשות ניירות ערך  ההפצהבאתר לחוק החברות,  88העמדה כמשמעותן בסעיף 

www.magna.isa.gov.il ( ובאתר הבורסהwww.tase.co.il). 

 

 בכתב הצבעה .14

 ;בעלי מניות רשאים להצביע באסיפה, באמצעות כתב הצבעה כמפורט להלן א.

כמשמעותן כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה      ב.

כדלקמן: אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך:  ןלחוק החברות הינ 88בסעיף 

www.magna.isa.gov.il " :(, אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: אתר ההפצה)להלן"

www.tase.co.il; 

 ;הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה     ג.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות      ד.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
http://www.tase.co.il/
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 ;העמדה

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי     ה.

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

רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה 

 ;ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע

י לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכא     ו.

שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי 

 ;משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים

)שש(  6הינו ית במערכת ההצבעה האלקטרונ מועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברהה    ז.

ואילו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה במסירה ידנית  שעות לפני מועד כינוס האסיפה

  שעות לפני מועד כינוס האסיפה; 4לחברה הינו עד 

 ;)עשרה( ימים לפני מועד האסיפה 10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד   ח. 

ירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת החברה רשאית להמציא לרשות ני  ט. 

 ;)חמישה( ימים לפני מועד האסיפה 5)ג( לחוק החברות עד 88הדירקטוריון כאמור בסעיף 

החברה תשלח בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, כתב הצבעה ביום  י.

  . פרסום ההודעה על האסיפה הכללית

 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ פייוויי סינאל מלל

 אברהם שטיינברג, חשב החברהבאמצעות: 
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