
 בע"מ אפריקה ישראל להשקעות

 2017, בפברוארבינואר 26 29תאריך: 

 

מיוחדת ודוח עסקה בהתאם לתקנות  בדבר כינוס אסיפהמשלים דוח מיידי  הנדון:

 1002-ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א ניירות

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

 -"( ובהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל תקנות בעלי שליטה"

"( על כינוס אסיפה החברהלהשקעות בע"מ )להלן: " אפריקה ישראל, מודיעה בזה 1970

, 4דרך החורש במשרדי החברה ב 14:00 , בשעה2017 במרץ, 6', בביום שתתקיים מיוחדת 

 .יהוד

 :ה של האסיפהעל סדר יומ .1

 החברה תיקון תקנון 1.1

 :נוסח ההחלטה המוצעת

 א'167.5א' ותקנה 165.5 הוספת תקנהן החברה בדרך של לאשר את תיקון תקנו

בהתאם והכל , א. לתקנון החברה הנוכחי169וכן תיקון תקנה  לתקנון החברה הנוכחי

התקנון "" או התקנון)להלן: " נספח "א"לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זה כ

, בקו בנספח "א""(. )התיקונים המוצעים לנוסח התקנון הנוכחי, מסומנים המוצע

 תחתי(. 

 (2טז)ב()50לסעיף  בהתאמת הוראות התקנון הנוכחיהן יצוין, כי השינויים עוסקים 

לעניין שיפוי  1988 –טז לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח 50בסעיף  13תיקון מס' ל

התדיינות בהליך מנהלי שעניינו הפרה של דיני ההגבלים  נושאי משרה בגין הוצאות

לענין  1999 –()א( לחוק החברות, התשנ"ט 1)ב()260ולהוראות סעיף  ,העסקיים

הפרדת תקרת השיפוי המרבי בגין חבות כספית מסכומי שיפוי בגין חבויות והוצאות 

 .וקביעת סכום אפקטיבי לתקרת השיפוי המרבי אחרות

 ."ההחלטה לתיקון התקנוןזה, תקרא להלן: " 1.1ההחלטה שבסעיף 

 מתן התחייבות לשיפוי נושאי משרה בחברה בקשר לאירועים 1.2

לאישור ההחלטה לתיקון התקנון, כך שהתקנון יכלול הוראות המתירות שיפוי בכפוף 

וציא בשל הוצאות שהלדוח זה להלן,  2.7נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בסעיף 

עיצום כספי(, לחוק  -)שכותרתו  1לפי פרק ז' ינםבקשר עם הליך שהתנהל בעני

, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר 1988-ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

טרחת עורך דין, וכן יתוקן כך שהמגבלה כי סך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, 

 25% -ל סכום השווהעל מיליון ש"ח או  20על לא יעלה  במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי

מהונה העצמי של החברה )ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה( על פי 

של  , לפי העניין(השנתיים)הרבעוניים או  המאוחדיםהשנתיים דוחותיה הכספיים 
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לפי הגבוה  ,החברה, שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל

לטובת אדם אחר  על נושא המשרהשתוטל חבות כספית ביחס לאך רק תחול מביניהם, 

 ,על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט

התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים ונושאי כתב מתן תיקון ולאשר 

נושאי )להלן, ביחד: " לדוח זה 2.7משרה אחרים של החברה, כהגדרתם בסעיף 

בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון לאור פעילות "(, משרה

והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים  ,החברה בפועל

 . "(כתב השיפוי לאירועיםלדוח מיידי זה )להלן: " כנספח "ב"המצורף 

  .רועים"י"החלטת השיפוי לאזה, תקרא להלן:  1.2שבסעיף  החלטה

לאחר  26.1.2017ביום שיפוי לאירועים אושרה על ידי דירקטוריון החברה ה החלטת

ועדת באושרה ו 28.11.2016וביום  26.9.2016ביום שנדונה בישיבת הדירקטוריון 

 .25.9.2016 לאחר שנדונה בועדת התגמול מיום 26.1.2017 מיוםבישיבתה  התגמול

והחלטת השיפוי כי ככל ה בחברלחברה נמסר על ידי מספר דירקטורים ונושאי משרה 

לאירועים לא תאושר על ידי אסיפת בעלי המניות, בכוונתם לשקול את המשך כהונתם 

  . בחברה כנושאי משרהבחברה, ובמקרה כאמור אף להודיע על סיום כהונתם 

 un offRהוספת אופציה לרכישת פוליסת ביטוח מסוג  1.3

התקשרה החברה עם לפוליסת ביטוח נושאי המשרה שבה הוספת אופציה לאשר 

אי חידוש או ביטול במקרה של פיה לקבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי, 

/או במקרה של ו חברה )"המועד הקובע"(של המשרה הפוליסת ביטוח נושאי 

"תקופת גילוי"  לרכוש רשאיתהחברה תהיה , פוליסת הביטוחטרנסאקציה על פי 

, ביחס לתביעות שתוגשנה הקובע מועדהשנים מ 7של עד  Run off)ביטוח מסוג )

קודם למועד הקובע, בגבולות הכיסוי של  אירועים שהתרחשולאחר המועד הקובע בגין 

 בהתאם לתנאי הפוליסה שתהיהביטוח נושאי משרה )לרבות ההשתתפות העצמית(, 

אלפי דולר ארה"ב  294של בסך פרמיה לבתמורה  ,זאת .מימוש האופציהבתוקף בעת 

ביטוח נושאי המשרה פוליסת עמים ממכפלת הפרמיה השנתית של שלוש פהשווה ל)

(, אשר תשולם למבטחים שבה התקשרה החברה עם המבטחים הקיימים שלה

 .מראש

  ."ביטוח העתידי"החלטת הזה, תקרא להלן:  1.3שבסעיף  החלטה

לאחר  26.1.2017אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום הביטוח העתידי  החלטת

ואושרה בועדת  28.11.2016וביום  26.9.2016יבת הדירקטוריון ביום שנדונה ביש

 .25.9.2016לאחר שנדונה בועדת התגמול מיום  26.1.2017מיום התגמול בישיבתה 
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ולגבי  רועיםילהלן פרטים בהתאם לתקנות בעלי שליטה לגבי החלטת השיפוי לא .2

 החלטת הביטוח העתידי

 החלטת השיפוי לאירועים

 :לאירועים נקבע, בין היתר, כדלקמןבכתב השיפוי 

בכפוף להוראות הדין, החברה מתחייבת לשפות את נושא המשרה )כהגדרתו בסעיף  2.1

להלן, שתוטל על נושא  2.2להלן(, בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט בסעיף  2.7

 :המשרה עקב אחת או יותר מאלה

 בה;  פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה בחברה ו/או ממלא תפקיד אחר .א

פעולותיו בתוקף היותו, מטעם החברה או על פי בקשתה, נושא משרה או ממלא  .ב

תפקיד אחר בתאגיד בחברה בת ו/או חברה קשורה של החברה ו/או בכל חברה 

", החברה האחרת" -" ונושא משרה בחברה האחרתאו תאגיד אחרים )להלן: "

 .לפי העניין(

להלן,  2.6האירועים המפורטים בסעיף הקשורות במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מ

 .או כל חלק מהם או כל הקשור בהם, במישרין או בעקיפין

לעיל,  2.1להלן, ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף  2.4 -ו 2.3בסעיפים  בכפוף לאמור 2.2

תחול בשל חבות כספית ובשל הוצאות התדיינות סבירות, שהינן בנות שיפוי על פי דין, 

 :כדלקמן

שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות  חבות כספית .א

אדם  חבותפסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט )להלן: "

 ;"(אחר

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב  .ב

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

הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה 

להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית 

כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בסעיף קטן 

  – זה

משמעו  -ין שנפתחה בו חקירה פלילית סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעני

 1982-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב 62סגירת התיק לפי סעיף 

"(, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי חוק סדר הדין הפלילי)בסעיף קטן זה: "

 ;לחוק סדר הדין הפלילי 231לממשלה לפי סעיף 

ת כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה חבו -" חבות כספית כחלופה להליך פלילי"

, 1985 -להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו
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קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום 

 .כספי או כופר

חבות כספית שתוטל על נושא המשרה, בשל תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף  .ג

 ;()א( לחוק ניירות ערך או בשל תשלום לנפגע הפרה לפי הסעיף האמור1()נד)א52

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או  .ד

שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או החברה האחרת, 

י אדם אחר, או לפי המקרה, או בשמה )לרבות במסגרת תביעה נגזרת( או ביד

באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת 

הוכחת מחשבה פלילית, וכן הוצאות כאמור שהוצאו בקשר עם הליך מנהלי 

 .שהתנהל כנגד נושא המשרה

 –" הליך מנהלי"

 4הטלת עיצום כספי בידי הרשות(, פרק ח' -)שכותרתו  3הליך לפי פרק ח'

הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית( או פרק  -רתו )שכות

הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית  -)שכותרתו  1ט'

 ;בתנאים(, לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת

הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו בקשר עם הליך  .ה

, 1988-עיצום כספי(, לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח -)שכותרתו  1לפי פרק ז'

 לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

ו/או  . לעילד2.2ב. לעיל ו/או ההוצאות נשוא סעיף 2.2ההוצאות נשוא סעיף  .ו

 ."ההוצאות המשפטיות, יכונו להלן: "ה. לעיל2.2ההוצאות נשוא סעיף 

יפוי לאירועים הוסכם, כי במקרה של מחלוקת לעניין סבירות ההוצאות בכתב הש

המשפטיות, יכריע בנושא זה עו"ד שימונה לצורך כך על ידי יועצה המשפטי הראשי של 

החברה, אשר ישמש כפוסק מכריע במחלוקת, ופסיקתו בנושא תהיה סופית, מכרעת 

 .ובלתי ניתנת לערעור

, אדם אחר בגין חבות, מי השיפוי שתשלם החברהעל אף כל האמור לעיל, סך כל סכו 2.3

, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי על פי כל כתבי השיפוי א. לעיל2.2בהתאם לסעיף 

שיוצאו על פי החלטת השיפוי, בהתאם לסעיף זה, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה 

ם ובכלל זאת, להסרת ספק, כתבי שיפוי לדירקטוריהחברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד )

, כתבי השיפוי לנושא משרה בחברה 1999ונושאי המשרה האחרים בחברה מיולי 

בכביש  18בקשר עם חוות דעת משפטית שניתנה על ידיו בהתייחס לעבודות קטע 

בקשר עם  דירקטורים ונושאי המשרה האחרים בחברהל חוצה ישראל, כתבי השיפוי

רועים לנושאי משרה , וכתבי שיפוי לאי2007תשקיף מדף של החברה מחודש מאי 
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, לא (("כתבי השיפוי הקודמים)לעיל ולהלן ביחד: " 2011ומספטמבר  2009מאוגוסט 

)עשרים וחמישה אחוז( מהונה  25% -מיליון ש"ח או על סכום השווה ל 20 יעלה על

העצמי של החברה )ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה( על פי דוחותיה 

של החברה,  (, לפי הענייןהשנתיים)הרבעוניים או חרונים המאוחדים האהכספיים 

)להלן:  , לפי הגבוה מביניהםשפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל

 "(.בגין חבות אדם אחר סכום השיפוי המרבי"

זה, יעלה  2.3אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם, כאמור בסעיף 

בגין או על יתרת סכום השיפוי המרבי בגין חבות אדם אחר מרבי על סכום השיפוי ה

)כפי שתהיה קיימת באותה עת( )סכום השיפוי המרבי או יתרתו, חבות אדם אחר 

"(, תחולק היתרה בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי היתרהכאמור, ייקראו להלן: "

משרה הזכאים יקבל, "(, כדלהלן: כל אחד מנושאי הנושאי המשרה הזכאים)להלן: "

בפועל, חלק יחסי מן היתרה, על פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לו )בהתעלם 

שנקבע, כאמור לעיל( לבין הסך הכולל של סכומי  בגין חבות אדם אחר מהסכום המרבי

בגין חבות  השיפוי, שיגיעו לכל נושאי המשרה הזכאים, יחדיו )בהתעלם מהסכום המרבי

 מור לעיל(.שנקבע, כא אדם אחר

מובהר בזאת, שאין בתשלום סכום השיפוי כדי לפגוע בזכות נושא המשרה לקבלת  2.4

תגמולי ביטוח בגין סוגי האירועים המפורטים בתוספת, במסגרת כל פוליסת ביטוח של 

אחריות נושאי משרה בחברה, שתרכוש החברה, אם תרכוש, וכי סכומי השיפוי דלעיל, 

וזאת ככל וישולמו תגמולי שיתקבלו מחברת ביטוח, סכומים לאחר ובניכוי הישולמו 

בלבד שנושא כן , במסגרת ביטוח שתרכוש החברה, אם תרכוש, וביטוח לנושאי משרה

המשרה לא יזכה לכפל שיפוי בגין חבות שחברת הביטוח כבר שילמה בגינה, לנושא 

 .המשרה או עבורו

ברה בהתאם בהתאם, במקרה שבו יקבל נושא המשרה שיפוי מאת מבטח של הח

לפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה או מכוח כל הסכם שיפוי אחר בגין העניין נשוא 

השיפוי, יינתן השיפוי, על פי כתב השיפוי לאירועים, בגובה ההפרש בין סכום החבות 

הכספית שהוטלה על נושא המשרה וההוצאות המשפטיות לבין הסכום שהתקבל מכוח 

 וי האחר, בגין אותו עניין, ובכפוף לסכום השיפוי המרביפוליסת הביטוח או הסכם השיפ

. מודגש, כי כתב השיפוי לאירועים אינו חוזה לטובת צד שלישי, בגין חבות אדם אחר

לרבות מבטח כלשהו, והוא אינו ניתן להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש 

וח, למעט השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב המבטח על פי פוליסת הביט

 .סכום ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסת הביטוח, אם בכלל

עם קרות אירוע שבגינו עשוי נושא משרה להיות זכאי לשיפוי, בהתאם לאמור לעיל,  2.5

תעמיד החברה לרשותו, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות 

חקירה, באופן  והתשלומים האחרים למיניהם, הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי או
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שנושא המשרה לא יידרש לשלמם או לממנם בעצמו, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות 

 .שנקבעו בכתב השיפוי לאירועים

 :רשימת האירועים שבתוספת לכתב השיפוי לאירועים, הינה כדלקמן 2.6

הנפקת ניירות ערך, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות  .א

פי תשקיף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת ערך לציבור על 

 כלשהי. 

אירוע הקשור לביצוע השקעה על ידי החברה, לפני, במהלך ולאחר ביצוע  .ב

ומתן, ההתקשרות, החתימה, הפיתוח והמעקב אחר -ההשקעה, במהלך המשא

ההשקעה, לרבות פעולות הנעשות בשם החברה כנושא משרה, עובד או משקיף 

 מבוצעת ההשקעה, ובכלל זאת, השקעה בניירות ערך סחירים.בתאגיד בו 

עסקה או הסדר, ובכלל זה, העברה, מכירה או רכישה של נכסים או התחייבויות,  .ג

לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טובין, מקרקעין, ניירות ערך, או 

כלשהו זכויות, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, ולרבות הצעת רכש מסוג 

וכן עסקה אחרת בניירות ערך שהנפיקה החברה, והכל, בין אם החברה צד לה 

 ובין אם אינה צד.

פעולות הקשורות למתן דיווחים, אישורים, הצהרות, בין הנדרשים על פי דין ובין  .ד

אם לאו, כגון דוחות כספיים, תוכניות עסקיות או תחזיות או דיווחים ואישורים 

או לחברה קשורה, לרשויות שונות ו/או לגורמים  בקשר לחברה או לחברה בת

מפקחים ו/או לנושאי המשרה ו/או לבעלי המניות, בקשר עם עסקי החברה ו/או 

 החברה בת ו/או החברה הקשורה.

ניהול חשבונות הבנק של החברה בתחומי הפעילות שבהם פועלת החברה  .ה

אי, עסקאות בבנקים, ובכלל זאת, פיקדונות במט"ח, ניירות ערך, מכתבי אשר

 גידור ואופציות, חוזים עתידיים וכד'.

קבלת הלוואות ואשראים, בין אם מתאגידים בנקאיים ובין אם מגורמים אחרים,  .ו

"(, ובכלל זאת, מתן מימוןלרבות על דרך הנפקת אגרות חוב )להלן, ביחד: "

התחייבויות פיננסיות, יצירת שעבודים והעמדת בטחונות בקשר עם מימון 

 בוש הסדרים בקשר עם פירעון המימון.ולרבות גי

דיווחים, הודעות ובקשות לאישור )וכן הפעולות ביסוד דיווחם, בקשות והודעות  .ז

כאמור( מרשויות שיפוטיות ומנהליות, לרבות, הממונה על ההגבלים העסקיים, 

אביב בע"מ, רשם החברות, רשם -רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל

 מאגרי המידע, רשם המקרקעין, רשם המשכונות וכיו"ב.  סימני המסחר, רשם

פעולה בנושאים הקשורים במישרין או בעקיפין להגבלים עסקיים ובכלל זאת,  .ח
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 מיזוגים והסדרים כובלים.

דיווח או הודעה המוגשים על פי כל דין, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור  .ט

רבות תקנות או הוראות שנקבעו לעיל, על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך, ל

מכוחם, או על פי דינים או הוראות החלים מחוץ לישראל או דיווח או הודעה 

המוגשים על פי כללים, הוראות או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוץ 

 לישראל.

 פעולה בקשר לזכויות הצבעה בחברות מוחזקות. .י

 פעולה בקשר עם ניהול סיכוני שוק. .יא

החברה או ארגונה מחדש, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור שינוי מבנה  .יב

 לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בת, פירוקן או מכירתן.

מעביד בחברה, לרבות ניהול -פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין עם יחסי עובד .יג

ובדים משא ומתן בקשר לתנאי העסקה או סיומם, קידום עובדים הלוואות לע

 והבטחות אחרות. 

פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין עם יחסי מסחר של החברה, ובכלל זה,  .יד

קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים ונותני שירותים, לרבות משא ומתן, כריתה 

וביצוע של חוזים מכל מן וסוג שהוא עם גורמים אלה, בהתייחס למוצרים ו/או 

 ל ידי החברה או המשמשים אותה.שירותים המשווקים ו/או הנמכרים ע

פעולה בקשר להוצאת או אי הוצאת רישיונות והיתרים לפעילות החברה, ובכלל  .טו

זאת, תכנון בנייה והקמה של נכסי דלא ניידי וכל פעילות אחרת שלגביה יש לקבל 

 רישיון או היתר מהרשויות המוסמכות.

ית של ניירות פעולה בקשר לחלוקה, ובכלל זאת, להסרת כל ספק, רכישה עצמ .טז

 ערך של החברה.

העברת מידע הנדרש או מותר להעברה על פי דין בין החברה לבין בעלי עניין  .יז

 במי מהן.

 פעולה הנוגעת לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים. .יח

פעולה לשם קידום מכירותיה של החברה, גביית חובות ומתן שירותים ללקוחות  .יט

 החברה.

בעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי התבטאות או אמירה לרבות ה .כ

נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות 

 הדירקטוריון, ועדה ומעדותיו או פורום הנהלה כלשהו.
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 .משמע לרבות החברה האחרת -" החברהזה, " 2.6לעניין סעיף 

רה כמשמעותו בחוק לעניין החלטת השיפוי לאירועים הוגדר כנושא מש -"נושא משרה" 2.7

החברות, לרבות מזכיר החברה, החשב והמבקר הפנימי, ולרבות כל ממלא תפקיד 

 .אחר, שהחברה תחליט להוציא לו כתב שיפוי לאירועים מכח החלטת השיפוי לאירועים

לרבות, החלטה ו/או מחדל )או כל נגזרת שלה(  –" או כל נגזרת אחרת שלה פעולה"

 י המשרה לפני תאריך כתב השיפוי לאירועים. במשמע, ולרבות פעולות נושא

לפרטים נוספים בקשר תנאי והוראות כתב השיפוי לאירועים, ראו את כתב השיפוי 

 .לדוח זה כנספח "ב"לאירועים המצ"ב 

כתבי השיפוי הקודמים  יבוטלועם הוצאת כתב השיפוי והסכמת נושא המשרה לקבלו,  2.8

אם וככל  לעיל. עם זאת, 2.1בסעיף  ביחס לכל פעולותיו של נושא המשרה כמפורט

שתקום לזכותו של נושא המשרה עילה לשיפוי הן על פי כתב שיפוי קודם והן על פי 

על פי אחד מכתבי השיפוי  את נושא המשרה החברה תחויב לשפותכתב השיפוי 

כתב שיפוי  לפי המשרה זכאי לשיפוי גם אובכל מקרה לא יהיה נוש, בלבד, לפי בחירתו

 י.שיפוהלפי כתב  וגם קודם

א')ג( לחוק 267יצוין, כי החברה אינה "חברה נכדה ציבורית", כהגדת מונח זה בסעיף  2.9

 .החברות

 החלטת הביטוח העתידי

 , להפחתה הדרמטית בהיקפו של סכום השיפויבשים לב למצבה הפיננסי של החברה

 ,הובשים לב לסיכונים הכרוכים בפעילותם של נושאי המשרה והדירקטורים בחבר

בדגש על תקופה מורכבת זו בה מנהלת החברה מגעים בקשר עם הסדר חוב כולל עם 

סברו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כי על מנת  מחזיקי אגרות החוב של החברה,

בנסיבות העניין )קרי, יחד עם אישור כתבי סבירה שתעמוד לנושאי המשרה הגנה 

להוסיף על החברה  ,שאי משרה(השיפוי החדשים וכן אישור פוליסות ביטוח נו

לפוליסת הביטוח הנוכחית שבה התקשרה החברה יחד עם קבוצת מבטחים בשוק 

)להלן:  30.10.2017ועד ליום  1.5.2016הביטוח הבינלאומי, לתקופה שמיום 

"תקופת אופציה לרכישת ", בהתאמה(, המבטחים" -" ופוליסת הביטוח הקיימת"

שנים ממועד אי חידוש  7למשך תקופה של עד  (Run offביטוח מסוג פוליסת גילוי" )

ו/או במקרה של טרנסאקציה על  )"המועד הקובע"( הקיימתביטוח האו ביטול פוליסת 

, ביחס לתביעות שתוגשנה לאחר המועד הקובע בגין פי פוליסת הביטוח הקיימת

קודם למועד הקובע, בגבולות הכיסוי של ביטוח נושאי משרה  שהתרחשו אירועים

 ,זאת במועד מימוש האופציה. בתוקף שיהיורבות ההשתתפות העצמית(, כפי )ל

שלוש פעמים השווה ל)ב אלפי דולר ארה" 294של בסך פרמיה תשלום של בתמורה ל

שבה התקשרה החברה עם הקיימת ביטוח פוליסת הממכפלת הפרמיה השנתית של 

 . "(הפרמיה)להלן: " מראשלמבטחים שולם י(, אשר המבטחים
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, תחודש פוליסת ביטוח נושאי הקיימת, כי ככל ובתום תקופת פוליסת הביטוח יצוין

או לחליפין, כאמור חברה, ישיבו המבטחים לחברה את סכום הפרמיה של ההמשרה 

תשלום בגין חידוש פוליסת ביטוח נושאי ה כתשלום על חשבוןסכום הפרמיה ישמש 

 המשרה. 

וח המיידי שפרסמה החברה ביום לפרטים בדבר פוליסת הביטוח הנוכחית, ראו הד

( וכן דוח זימון האסיפה השנתית 2016-01-036579)אסמכתא:  29.5.2016

(, שעל סדר יומה, בין 2016-01-093324) 29.12.2016שפרסמה החברה ביום 

היתר, אישור התקשרות בפוליסת הביטוח הנוכחית ובפוליסת ביטוח קבוצתית 

המידע הנכלל בדוחות הביטוח .  "(ביטוחדוחות ה)להלן: " לחברות קבוצת החברה

 מובא בזאת על דרך ההפניה.

לחוק החברות, שלו ענין אישי  162שם בעל השליטה כמשמעות מונח זה בסעיף  .3

  תיובהתקשרו

 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 268השליטה, כמשמעות מונח זה בסעיף  בעלי

בהחלטת השיפוי  "(, העשויים להיחשב כבעלי ענין אישיהחברות חוק)להלן: "

( 1998ניהול ) , הינם מר לבייב ותאגידים בשליטתו, ממורנד בע"מ, ממורנדלאירועים

 -מר לבייב מחזיק )במישרין ובעקיפין( ב .בע"מ (2000ממורנד אינווסטמנטס )בע"מ ו

מהון  48.13% -ש"ח ע.נ. כ"א המהוות כ 0.1מניות רגילות בנות  98,926,438.91

 :1 ות ההצבעה בחברה, כדלקמןהמניות המונפק ומזכוי

מהון  31.6% -ש"ח ע.נ. כ"א המהוות כ 0.1מניות רגילות בנות  64,956,121.65 3.1

 .המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, מוחזקות על ידי מר לבייב

מהון  11.93% -ש"ח ע.נ. כ"א המהוות כ 0.1מניות רגילות בנות  24,520,508.49 3.2

בעה בחברה, מוחזקות באמצעות ממורנד בע"מ )חלקן המניות המונפק ומזכויות ההצ

 באמצעות נאמן, פועלים שרותי נאמנות בע"מ(;

מהון המניות  1.96% -ש"ח ע.נ. כ"א המהוות כ 0.1מניות רגילות בנות  4,030,440 3.3

( בע"מ 1998המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, מוחזקות באמצעות ממורנד ניהול )

 שרותי נאמנות בע"מ(; )חלקן באמצעות נאמן, פועלים

מהון  2.64% -ש"ח ע.נ. כ"א המהוות כ 0.1מניות רגילות בנות  5,419,368.77 3.4

המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, מוחזקות באמצעות ממורנד 

 ( בע"מ )חלקן באמצעות נאמן, פועלים שרותי נאמנות בע"מ(.2000אינווסטמנטס )

 מהות העניין האישי .4

ין אישי בקבלת ילעיל עשויים להיחשב כבעלי ענ 3ים בסעיף בעלי השליטה המנוי

 של מר לב לבייב ו, בשל היותובהחלטת הביטוח העתידי השיפוי לאירועים תהחלט

                                                           
1

מניות רגילות של החברה אשר הינן  12,456,126שיעורי ההחזקה המפורטים לעיל הינם בניכוי    
 .במעמד של מניות רדומות, שאינן מקנות זכויות בהון או בהצבעה, המוחזקות על ידי החברה
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להיות  זכאי ו/או עשוי ואנושא משרה בחברה, אשר כזה ה)בעל השליטה בחברה( 

מכח פוליסות הביטוח  ו, וכן מבוטחלשיפוי מכח כתב השיפוי לאירועים שיימסר ל זכאי

 . כאמור

 

 הדרך שבה נקבעה התמורה .5

, על פי החלטת השיפוי לאירועים, כאמור אדם אחר המירבי בגין חבות סכום השיפוי 5.1

בשים לב והדירקטוריון של החברה,  התגמול, נקבע על ידי ועדת לעיל 2.3בסעיף 

קשר עם ב בחברות ציבוריות בישראללהוראות תקנון החברה ולתנאים המקובלים 

  .לאחר שמצאו כי הוא סביר בנסיבות הענייןכתבי שיפוי, ו

של  פוליסת הביטוח הנוכחיתתנאי החלטת הביטוח העתידי מבוססים על תנאי  5.2

החברה, כפי שנקבעו במשא ומתן מול חברת הביטוח בליווי יועץ ביטוחי חיצוני של 

 החברה.

ן החברה לבין בעל פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בי .6

השליטה או שלבעל השליטה עניין אישי בהן, שנכרתו במהלך השנתיים האחרונות 

 או שהינן עדין בתוקף

לפרטים בקשר עם כתבי שיפוי שהוצאו על ידי החברה ו/או חברות בת של החברה  6.1

א. לפרק פרטים הנוספים 29תקנה לנושאי משרה בחברה, לרבות מר לב לבייב, ראו 

לדוחות הכספיים של  ז.36; וכן ביאור 2015של החברה לשנת התקופתי  דוחהנכלל ב

, המצורפים לדוח התקופתי; אזכור זה מהווה הכללה על 31.12.2015החברה ליום 

 .ובביאור האמורים סעיףדרך ההפניה של המידע המפורט ב

 לפרטים בדבר פוליסת הביטוח הנוכחית של החברה ראו דוחות הביטוח.  6.2

 בקשר עם החלטת השיפוי לאירועיםוהדירקטוריון  התגמולועדת  תמצית נימוקי .7

 וכן בקשר עם החלטת הביטוח העתידי

 רועיםישיפוי לאכתבי  הענקתוהדירקטוריון לאישור  תגמולהבנימוקי החלטת ועדת 

 :, צוין בין היתר, כדלקמןמעודכנים

יפוי סך כל סכומי השנקבע כי , לאחרונהקיים עד שהיה בהתאם להסדר השיפוי  7.1

, על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שתשלם החברה, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי

לא  שיוצאו להם, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד

מהונה העצמי של החברה )ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של  25%יעלה על 

מאוחדים של החברה, שפורסמו החברה( על פי דוחותיה הכספיים השנתיים ה

מגבלת סכום השיפוי )להלן: " לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל

 . "(המרבי

בניירות ערך הושלמה עסקה למכירת מלוא החזקותיה של החברה  7.9.2016ביום  7.2

עסקת )להלן: " לבעל השליטה בחברה, מר לב לבייב AFI Development PLCשל 
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לדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח הרבעוני של החברה  1סעיף "(. כאמור בהמכירה

)מס' אסמכתא:  29.11.2016שפרסמה החברה ביום  2016של שנת  השלישילרבעון 

 רשמה החברהבעקבות השלמת עסקת המכירה החברה  (,2016-01-133405

 קטןמיליארד ש"ח ובהתאם  2.5 -הפסד של כ 30.9.2016בדוחותיה הכספיים ליום 

 לשלילי.  והפךצמי של החברה ההון הע

לעיל,  7.1כאמור בסעיף  המרבימגבלת סכום השיפוי בשים לב לאמור לעיל ולאור 

החל ממועד וזאת  ,חסרת אפקטיביות והינה לריקה מתוכן הפכהההתחייבות לשיפוי 

 .30.9.2016פרסום דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

ים בפעילותם של נושאי המשרה לאור האמור לעיל, ובשים לב לסיכונים הכרוכ 7.3

והדירקטורים בחברה בדגש על תקופה מורכבת זו בה מנהלת החברה מגעים בקשר 

סברו חברי ועדת התגמול  מחזיקי אגרות החוב של החברה, עם הסדר חוב כולל עם

 המרביוהדירקטוריון כי יש להוציא כתבי שיפוי מעודכנים, כך שמגבלת סכום השיפוי 

 על נושא המשרהשתוטל כספית אדם אחר, קרי, חבות לחבות תחול אך רק ביחס 

לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר 

. כל זאת, באופן העולה בקנה אחד עם המותר על פי חוק החברות בידי בית משפט

 ועל פי המקובל בחברות ציבוריות רבות בישראל. 

וק החברות, בגין חבויות והוצאות אחרות, שאינן בגדר חבות אדם יצויין, כי על פי ח 7.4

אחר, אין מוטלת חובה לקבוע סכום שיפוי או אמת מידה אחרת. זאת, ככל הנראה, 

בשל אופיין המוגבל בדין של חבויות והוצאות אלו )שכן אלו מתייחסות להוצאות 

של דיני ניירות  שהוציא נושא המשרה, או לתשלום לנפגעי הפרה סבירותהתדיינות 

 התאם להוראות חוק זה(. שמוגבל גם הוא בסכומיוערך, 

)תום הרבעון שקדם למועד השלמת העסקת  30.6.2016כמו כן, יצוין כי ליום  7.5

ובהתאם  מיליארד ש"ח, 1.15-חברה על סך של כעמד הון העצמי של ההמכירה( 

את ריקונה  עועל מנת למנ .מיליון ש"ח 290 -על כעמד סכום השיפוי המקסימלי 

בשל  רקהשיפוי לנושאי המשרה והדירקטורים של החברה מתוכן של הגנת 

אשר הייתה בעלת חשיבות רבה הן לחברה והן  ,עסקת המכירההשלכותיה של 

למחזיקי אגרות החוב שלה, לדעת הדירקטורים קביעה לפיה תקרת סכום השיפוי 

ההון העצמי של החברה מ 25% –המרבי בין חברות אדם אחר תוגבל לסך השווה ל 

מיליון ש"ח, לפי הגבוה מביניהם, הינה סבירה בנסיבות  20 -או לסכום השווה ל

 העניין. 

אדם אחר ות בגין חבההתחייבות לשיפוי הגבלת , םדירקטוריהלדעת עוד יצוין, כי  7.6

או לסכום השווה  מההון העצמי של החברה 25%מירבי של רועים לסכום יבקשר לא

וכי בשים לב למצבה הפיננסי של החברה, , ןיבנסיבות העני הסביר ,חמיליון ש" 20 -ל
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ההתחייבות לשיפוי בגין חבויות והוצאות אחרות, מוגבלת במהותה מעצם תחולתה 

 ביחס להוצאות סבירות בלבד או מכוחן של הוראות חוק ניירות ערך.

שנקבעו בהתאם לתנאים ובכפוף למגבלות תינתן רועים יההתחייבות לשיפוי בקשר לא 7.7

בחוק החברות לענין זה. בכלל זה, התחייבות החברה לשיפוי בשל חבות הינה 

רועים אשר לדעת דירקטוריון החברה צפויים לאור פעילותה של החברה בפועל, ילא

 העוסקת בהחזקות והשקעות במגוון תחומים, בארץ ובחו"ל.  הכחבר

רה בחברה לאורך בשים לב לכך שהחברה שואפת לעודד את כהונתם של נושאי המש 7.8

זמן, בשל חשיבות קיומו של השיפוי לתפקוד ראוי של נושאי המשרה תוך נטילת 

סיכונים עסקיים מחושבים במגבלות הקבועות בדין ולאור כך כי שיפוי נושא משרה 

הינה החלטה על בסיס עקרוני, ולא על בסיס מסחרי המושפע משינויים בתנאי השוק, 

שנים ממועד אישורה, ותקופתו של  9תקופה של החלטת השיפוי תעמוד בתוקפה ל

שנים ממועד הוצאתו, שהינו פרק  9כל כתב שיפוי שיוענק מכוח החלטה זו תעמוד על 

 , בשים לב לכל האמור לעיל.התגמולזמן סביר לדעת ועדת 

תינתן כלפי כל נושאי המשרה בנוסחה המעודכן,  אירועים,ההתחייבות לשיפוי בקשר ל 7.9

יפוי הקודם, נכון למועד החלטה זו, וכן יכול שיוענקו לנושאי המחזיקים בכתב הש

 משרה וממלאי תפקידים אחרים, מעת לעת ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין.

, הכפופה להוראות חוק בנוסחה המעודכןרועים, יההתחייבות לשיפוי בקשר לא 7.10

פשר לנושאי החברות, כלפי נושאי משרה, הינה לטובת החברה, הואיל ויש בה כדי לא

משרה למלא את תפקידם כראוי, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה 

, ובאחריות ובשים לב למצבה הפיננסי המורכב של החברה במועד זה בארץ ובחו"ל

התפתחותו של מסלול האכיפה , במיוחד לאור המוטלת על פי דין על נושאי משרה

 .ההגבלים העסקייםהמנהלית בתחומים של דיני ניירות ערך ודיני 

בחברה  לנושאי משרה , בנוסחה המעודכן,רועיםישיפוי בקשר עם אהתחייבות למתן  7.11

הפועלים  הינה הגנה מקובלת שחברה ציבורית מבקשת להעניק לנושאי המשרה

מטעמה על מנת לאפשר להם לפעול לטובתה בידיעה כי גם אם תיפול שגגה תחת 

 .ל פי הדיןידם, תוענק להם הגנה, בהתאם למגבלות ע

עשוי להביא לחיסכון בנוסחה המעודכן, רועים, ימתן התחייבות לשיפוי בקשר עם א 7.12

של פוליסה  להרחיב את גבול האחריותלעומת מצב בו החברה תבחר  בעלויות,

 לביטוח אחריות נושאי משרה בגובה סכום השיפוי. 

ה התקשרות מתן התחייבות לשיפוי בקשר עם אירועים, בתנאים המפורטים לעיל, הינ 7.13

למיטב ידיעת  בתנאי שוק ובמהלך עסקים רגיל של חברה עם נושאי משרה.

 חלק מתנאי כהונה מקובלים המהוומתן התחייבות לשיפוי כאמור הדירקטורים, 

 טובת החברה.הינה ל וכמוסבר לעיל בישראלרבות בחברות ציבוריות 
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לבעל השליטה  סבנוסחה המעודכן ביחרועים, יתנאי התחייבות לשיפוי בקשר עם א 7.14

זהים לתנאי התחייבות בחברה, מר לב לבייב, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה 

 .בחברההאחרים לשיפוי של הדירקטורים ונושאי המשרה 

, צוין בין החלטת הביטוח העתידיוהדירקטוריון לאישור  תגמולבנימוקי החלטת ועדת ה

 :היתר, כדלקמן

, בהתחשב בשחיקה הדרמטית ל החברהכאמור לעיל, בשים לב למצבה הפיננסי ש 7.15

סיכונים הכרוכים בפעילותם של נושאי ה לאורו בהיקף השיפוי בגין חבות אדם אחר

סברו חברי ועדת  המשרה והדירקטורים בחברה בדגש על תקופה מורכבת זו החברה,

בנסיבות סבירה התגמול והדירקטוריון כי על מנת שתעמוד לנושאי המשרה הגנה 

רבות אישור כתבי השיפוי החדשים וכן אישור פוליסות ביטוח נושאי )קרי, להעניין 

לאשר , על החברה לאפשר לנושאי משרה למלא את תפקידם כראויוכדי  משרה(

ביטוח אופציה לרכישת "תקופת גילוי" )פוליסת להוסיף לפוליסת הביטוח הנוכחית 

ול פוליסת שנים ממועד אי חידוש או ביט 7למשך תקופה של עד ( Run offמסוג 

ו/או במקרה של טרנסאקציה על פי פוליסת הביטוח  )"המועד הקובע"( הקיימתביטוח ה

קודם  שהתרחשו אירועים, ביחס לתביעות שתוגשנה לאחר המועד הקובע בגין הקיימת

למועד הקובע, בגבולות הכיסוי של ביטוח נושאי משרה )לרבות ההשתתפות העצמית(, 

 .האופציה במועד מימוש בתוקףשיהיו כפי 

, בתנאים המפורטים לעיל, הינה התקשרות לפוליסת הביטוח הקיימתהוספת אופציה  7.16

למיטב ידיעת ו ,בתנאי שוק ובמהלך עסקים רגיל של חברה עם נושאי משרה

 והינה לטובת החברה. חלק מתנאי כהונה מקובלים המהוו הדירקטורים

ת, תחודש פוליסת ובתום תקופת פוליסת הביטוח הקיימ שבמקרה ,בשים לב לכך 7.17

לחברה את סכום הפרמיה ששילמה ישיבו המבטחים וביטוח נושאי המשרה בחברה, 

"( או לחליפין, סכום הפרמיה)להלן: " Run off -ההחברה בגין פוליסת ביטוח 

תשלום בגין חידוש פוליסת ביטוח נושאי המשרה, יש כדי ההפרמיה ישמש לביצוע 

 . יירד לטמיון לאה תשלום מראש של הפרמילהבטיח כי 

לבעל השליטה בחברה, מר לב לבייב, המכהן כיו"ר Run off -הביטוח  פוליסתתנאי  7.18

הדירקטורים יתר של Run off -הביטוח  פוליסתזהים לתנאי  ,דירקטוריון החברה

 .בחברההאחרים ונושאי המשרה 

 ובדירקטוריון התגמולשמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בועדת  .8

השתתפו  אירועיםשיפוי לה החלטתן יבעני 25.9.2016ביום  גמולהתיון בועדת בד 8.1

ביום  התגמולבועדת  בדיונים .גיורא עופר, שלמה בורוכוב וגב' נעמי בן עמי ה"ה

ערן  השתתפו ה"ה אירועיםשיפוי לה החלטתן יבעני 26.1.2017וביום  28.11.2016

 . יאראק, שלמה בורוכוב וגב' נעמי בן עמי
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הביטוח  החלטתן יבעני 26.1.2017וביום  28.11.2016ביום  מולהתגועדת ב דיוניםב 8.2

 ערן יאראק, שלמה בורוכוב וגב' נעמי בן עמי. השתתפו ה"ה העתידי

השתתפו ה"ה:  אירועיםשיפוי לה החלטתן יבעני 26.9.2016ביום  בדיון בדירקטוריון 8.3

בדיון  שקדי. נדב גרינשפון, ערן יאראק, נעמי בן עמי, איתן רף, שלמה בורוכוב ושמואל

כל חברי בעניין החלטת השיפוי לאירועים השתתפו  28.11.2016בדירקטוריון ביום 

בעניין החלטת השיפוי לאירועים  26.1.2017ביום בדיון בדירקטוריון והדירקטוריון 

לב לבייב, ערן יאראק, נעמי בן עמי, איתן רף, שלמה בורוכוב ושמואל השתתפו ה"ה 

 .שקדי

בעניין החלטת הביטוח העתידי, השתתפו כל  28.11.2016ן ביום בדיון בדירקטוריו 8.4

בעניין החלטת הביטוח  26.1.2017, ובדיון בדירקטוריון ביום חברי הדירקטוריון

לב לבייב, ערן יאראק, נעמי בן עמי, איתן רף, שלמה בורוכוב ה"ה  העתידי, השתתפו

 .ושמואל שקדי

בהחלטת בעלי עניין אישי שמות הדירקטורים שהם, למיטב ידיעת החברה,  .9

 ובהחלטת הביטוח העתידי השיפוי לאירועים

 רועיםישיפוי לאה בהחלטתכל הדירקטורים בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי 

 זו ה, מתוקף היותם נושאי משרה בחברה, אשר החלטובהחלטת הביטוח העתידי

 .חול לגביהםת

 תיוקשרוההתאישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע  .10

 רועים יהחלטת השיפוי לא 10.1

ת באישור ההחלטה לתיקון התקנון, על ידי האסיפה ימותנהחלטת השיפוי לאירועים  10.1.1

 .לעיל 1.1הכללית של החברה, כאמור בסעיף 

ר חלא 26.1.2017דירקטוריון החברה ביום אושרה על ידי רועים יהשיפוי לאהחלטת  10.1.2

 התגמולועדת דיונים שערכו  שאושרה על ידי ועדת התגמול באותו היום ולאחר

דירקטוריון כן דיונים שערך ו, 28.11.2016ומיום  25.9.2016מיום  ותיהבישיב

 .28.11.2016ומיום  26.9.2016מיום ו יתוהחברה בישיב

טעונה את אישור האסיפה הכללית של החברה בהתאם לאירועים השיפוי החלטת  10.1.3

 להלן. 13לחוק החברות, כמפורט בסעיף  275להוראות סעיף 

 החלטת הביטוח העתידי 10.2

לאחר  26.1.2017דירקטוריון החברה ביום אושרה על ידי  הביטוח העתידיהחלטת  10.2.1

, ולאחר דיונים שנערכו בועדת התגמול שאושרה על ידי ועדת התגמול באותו היום

 .28.11.2016ובדירקטוריון ביום 
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בהתאם טעונה את אישור האסיפה הכללית של החברה  ביטוח העתידיההחלטת  10.2.2

 .להלן 13לחוק החברות, כמפורט בסעיף  275להוראות סעיף 

 סמכות רשות ניירות ערך .11

ח רשאית ך עשרים ואחד ימים מיום הגשת הדובהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתו

"(, להורות לחברה לתת, הרשותרשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך )להלן: "

נושא הדוח,  להתקשרויותמסמכים בנוגע בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ו

וכן להורות לחברה על תיקון הדוח. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית 

הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש 

תיקון על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות, והכל זולת אם הורתה הרשות 

ח האסיפה הכללית, תודיע החברה בדו וראה בדבר דחיית מועד כינוסאחרת. ניתנה ה

 מיידי על ההוראה.

 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות .12

לעיל, הינו רוב של  1.1הרוב הנדרש לאישור ההחלטה לתיקון התקנון, כאמור בסעיף  12.1

ובלבד , הנמנעים מבלי להביא בחשבון את קולותמן המשתתפים בהצבעה,  75%

 לה:שיתקיים אחד מא

בעלי בעלי המניות שאינם במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות  12.1.1

, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי העסקהעניין אישי באישור 

 ;המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

א עלה על לעיל, ל 12.1.1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף  12.1.2

 .שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה

, שעל סדר והחלטת הביטוח העתידי השיפוי לאירועים תהרוב הנדרש לאישור החלט 12.2

לעיל, הינו רוב רגיל מכלל  1.3 -ו 1.2 פיםיומה של האסיפה הכללית, כאמור בסעי

ביעו בה, מבלי הרשאים להצביע והצ י המניות הנוכחים באסיפה הכללית,קולות בעל

 להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי  12.2.1

ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי 

 המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

לעיל, לא עלה על  12.2.1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף  12.2.2

 שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 מועדהו מקום כינוס האסיפה הכללית .13

, החברהבמשרדי  14:00, בשעה 2017 במרץ, 6, 'בהאסיפה הכללית תתכנס ביום 

כאשר יהיו נוכחים בעצמם או על ידי שלוח, , יהוד. מנין חוקי יתהווה 4בדרך החורש 
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( לפחות מזכויות ההצבעה 20%)שלהם עשרים אחוזים  מניות יבעל( 2לפחות שני )

בחברה. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה נוכח 

ותתקיים באותו מקום ובאותה  2017, במרץ 13, ב'מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום 

חוקי לאסיפה נדחית כאמור יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או ע"י  מנין. שעה

( לפחות מזכויות 20%)שלהם עשרים אחוזים  מניות יבעל( 2לפחות שני )שלוח, 

 ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית.

כאמור בסעיף המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, 

 "(.המועד הקובע)להלן: " 2017 בפברואר, 6, 'ב ביוםלחוק החברות, הינו  182

 אופן ההצבעה  .14

 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בעצמו או באמצעות מיופה כח להצבעה.  14.1

"( וכן ייפוי הכוח שמכוחו כתב מינויהמסמך הממנה מיופה כח להצבעה )להלן: " 14.2

או העתק ממנו מאושר להנחת דעת החברה, ייערך  נחתם כתב המינוי )אם ישנו(,

וייחתם על ידי הממנה או ע"י מיופה כוחו המוסמך לכך בכתב ואם הממנה הוא 

לא  החברהתאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי 

שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. כמו כן,  48 -יאוחר מ

 – 1.1המפורטות בסעיפים ל מניות רשאי להצביע באסיפה, כל הנוגע להחלטות בע

 "(.כתב הצבעה, באמצעות כתב הצבעה, כמפורט  להלן )להלן: "לעיל 1.3

בנוסף, בעל מניות לא רשום )דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה  14.3

ות על שם חברה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המני

"( זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה בעל מניות לא רשוםלרישומים( )להלן: "

מערכת הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית )להלן: "

 שעות לפני מועד האסיפה. 6"( עד אלקטרונית

ו הוא בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעות 14.4

מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת 

ההצבעה האלקטרונית )כפי שנקבעה במועד הקובע(. עשה כן, לא יעביר חבר 

הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעת עמדה(, 

רשום. הוראות  , כל עוד לא קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא2005-תשס"ו

בצהריים של  12:00בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה 

המועד הקובע, וזאת לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים 

 המוחזקים בחשבון.

עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס  14.5

האסיפה. לחלופין, בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו לנושאים שעל סדר יומה של 

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך 
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להלן, ללא ציון אופן הצבעתו, על מנת שיוכל להצביע פיזית  14.10כמפורט בסעיף 

 באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

ות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כתובת האתרים של רשות נייר 14.6

 88שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 

לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: 

http://www.magna.isa.gov.il/ " :(; אתר הבורסה לניירות ערך צהאתר ההפ)להלן"

 ./http://maya.tase.co.ilבתל אביב בע"מ: 

בעל מניות זכאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעת  14.7

 העמדה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה  14.8

כתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ו

ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר 

הבורסה כי אין הוא מעונין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעונין לקבל כתבי 

 הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

יות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר בעל מנ 14.9

הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אצל 

מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש 

 לחשבון ניירות ערך מסוים. 

י להמציא את אישור הבעלות לחברה באמצעות מערכת בעל מניות לא רשום יהיה זכא 14.10

 .ההצבעה האלקטרונית

לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום, רק אם צורף לו אישור בעלות או  14.11

 אם נשלח  לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

חברות )דהיינו, ( לחוק ה2)177לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף  14.12

מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות(, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, 

 . דרכון או תעודת התאגדות

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצ"ב לדוח מיידי  14.13

"(, המסמכים המצורפיםזה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו )להלן: "

שעות לפני מועד כינוס  4עד  החברהמשרדי לתב ההצבעה, יש להמציא כמפורט בכ

האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים 

 החברה.  המצורפים, למשרדי

ימים לפני מועד  10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד  14.14

 .האסיפה

ימים לפני מועד  5דירקטוריון להודעות העמדה: עד המועד האחרון להמצאת תגובת ה 14.15

 .האסיפה

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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 הוספת נושא לסדר היום .15

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר 

היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני 

 אתר ההפצה.ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שב

לפחות מזכויות ההצבעה  1%בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 

ימים לאחר זימון  7באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 

האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון 

 באסיפה כללית.

קש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה מצא הדירקטוריון כי נושא שהתב

הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, ותפרסם 

ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף  7 -אותם לא יאוחר מ

 על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר, כי ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין

 .בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זה

 ח זהין הטיפול בדויפרטים על נציגי החברה לענ .16

, מגדל 23, וקסלר, ברגמן ושות', רח' יהודה הלוי פודםועו"ד ערן  עו"ד עפר ינקוביץ

 .03-5119394, פקס: 03-5119393(, תל אביב, טל: 22דיסקונט )קומה 

 מסמכיםב עיון .17

, ובנוסחו המלא של כתב השיפוי ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

, בשעות 03-5393586: , טלפון, יהוד4בדרך החורש  במשרדי החברה,לאירועים, 

 .העבודה המקובלות וזאת עד למועד האסיפה

 

 בכבוד רב,

 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

 ערן פודם, מזכיר החברהנחתם על ידי:                                                                       
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 תקנון
 
 של
 

 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
 

 ובאנגלית
 

AFRICA ISRAEL INVESTMENTS LTD 
 
 
 ו אמ ב 

 -בתקנון זה, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת  .1

  

 לרבות תאגיד; או "איש", "אדם" 
  "בני אדם"

 
 בכתב יד, בדפוס, או בכל אופן אחר הניתן לקריאה; - "בכתב"

 
לתקנון זה  15מי שהוא בעל מניות כאמור בתקנה  - "בעל מניות"

לחוק החברות, אם  182במועד הקובע כאמור בסעיף 
 עד קובע לאותו ענין; קיים מו

 
 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות בחברה; - "בעל מניות רשום"

  
 ( לחוק;1)177בעל מניות כמשמעותו בסעיף  - בעל מניות "

  שאינו רשום"
 

 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ; - "החברה"
 
 , כפי שיהיה מעת 1999 -חוק החברות, תשנ"ט  - "החוק"

   וכן, התקנות שיותקנו מכוחו;לעת,   ""חוק החברות או
 

 מי שימונה כמזכיר החברה; - "המזכיר"
 

 מרשם בעלי המניות של החברה שיש לנהלו בהתאם  - או "המרשם"
 לחוק;  ""מרשם בעלי המניות

  
 .א. לתקנון זה;106כהגדרתו בתקנה  - "דירקטור הנאמן"

 
 ל הרשםהחברה, שמענו יהיה רשום אצהמשרד של  - "המשרד"

 כפי שיהיה מעת לעת;  "המשרד הרשום"או 
 

 , כפי 1983 -פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג  - "הפקודה"
 שתהיה מעת לעת, וכן התקנות שיותקנו מכוחה;  "פקודת החברות"או 

 
( מקולות בעלי 75%רוב של שבעים וחמישה אחוזים ) - "רוב מיוחד"

אים להצביע המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרש
 והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים; 

 
מקולות בעלי המניות הנוכחים  50% -רוב של למעלה מ - "רוב רגיל"

באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי 
 להביא בחשבון את קולות הנמנעים;
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 למנין הלוח הגריגוריאני; - "חודש"או  "שנה"
 

-ברה, שותפות, אגודה שתופית, עמותה וכל חבר בניח - "תאגיד"
 אדם אחר מואגד או בלתי מואגד;

 
 תקנון ההתאגדות שנוסח במסמך זה, כפי שישתנה  - או  "תקנון זה"

 מעת לעת;  "התקנון"

לכל מונח בתקנון זה שלא הוגדר בתקנה זו לעיל, תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק  1.1
סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו; מלים ביחיד  החברות, אלא אם כן יש בכך משום

 אף מין נקבה במשמע. -אף הרבים במשמע, וכן להיפך, מלים במין זכר  -

 הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה. 1.2

בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות הפקודה ו/או  1.3
ף להוראות חוק החברות ו/או בכפוף להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות בכפו

הפקודה ו/או להוראות חוק החברות ו/או להוראות כל דין, שאינן ניתנות להתנאה, 
 אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה, ככל שלא נקבע  1.4
 כל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנון זה. אחרת בתקנון זה וכ

 שם החברה

 שם החברה הוא, כדלקמן: .2

 ;אפריקה ישראל להשקעות בע"מ -בעברית  2.1

 AFRICA ISRAEL INVESTMENTS LTD . -באנגלית  2.2

 הגבלת אחריות

 אחריות בעלי המניות היא מוגבלת כאמור בתזכיר ההתאגדות של החברה. .3

 מטרות החברה

 ורט בתזכיר ההתאגדות של החברה.מטרות החברה הן כמפ .4

 תרומות

החברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, אף אם התרומה איננה במסגרת  .5
השיקולים העיסקיים של החברה. הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידו, רשאי לקבוע, 

 לפי שיקול דעתו, כללים למתן תרומות בידי החברה.

 עסקים

עת, לעסוק בכל ענף, או סוג עסקים, שהיא מורשית, במפורש או החברה רשאית, בכל  .6
מכללא, לעסוק בהם על פי מטרותיה. כן רשאית החברה לחדול לעסוק בעסקים אלה, בין 

 אם החלה לעסוק באותו ענף או סוג של עסקים, ובין אם לאו;

 המשרד הרשום

 המשרד הרשום של החברה יהיה במען שיקבע הדירקטוריון, מעת לעת. .7

 התקנון

 החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב מיוחד. .8

החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון, המשנה הוראה מהוראות  .9
 תקנון זה, תיחשב כהחלטה לשינויו של תקנון זה, אף אם הדבר לא צויין במפורש בהחלטה.

סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו, אם החברה רשאית להגביל בחוזה את  .10
נתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון. דין החלטה 

 שהתקבלה כאמור לעיל כדין החלטה לשינוי התקנון.

בכפוף להוראות חוק החברות, שינויים בתקנון זה, יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך  .11
 במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה. בחברה או 
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 הון מניות רשום

מניות רגילות  300,000,000 -לש"ח מחולק  30,000,000הון המניות הרשום של החברה הוא  .12
(. החברה רשאית לשנות את הון המניות "המניות הרגילות" -ש"ח כל אחת )להלן  0.1בנות 

 הרשום בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה.

 ת ה מ נ י ו

כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה  .13
 ולקול אחד בהצבעה, בגין כל מניה.

כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף בחלוקת דיבידנד, מניות  .14
הטבה ולהשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק, באופן יחסי לערכן הנקוב, מבלי 

 להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן והכל בכפוף להוראות תקנון זה.

בעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות, מי  15.1.1 15.1 .15
שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות 
הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים, ומי 

 ז בשטר מניה שהוצא על ידי החברה, אם הוצא.שאוח

ידווח על כך לחברה, והחברה תרשום אותו בעל מניה שהוא נאמן  15.1.2
במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו, ויראו אותו לענין חוק 
החברות כבעל מניה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תכיר בנאמן, 

באדם אחר כלשהו,  כאמור, כבעל מניה, לכל דבר וענין, ולא תכיר
האמור לעיל, לא יחול על בעל  לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה.

( לחוק החברות אלא אם כן חלה עליו 1)177מניה כמשמעותו בסעיף 
 חובת דיווח לפי הוראות אחרות בדין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנון זה, פרט לבעלי מניות בחברה,  15.2
לעיל לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה  15.1כאמור בתקנה 

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

מניה  בשבר של מניה או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא אך ורק בזכותו של בעל
 לעיל, במניה בשלמותה. 15.1כאמור בתקנה 

 תעודת מניה

התעודות המעידות על זכות קנין במניות ישאו את חותמת החברה ואת חתימותיהם של  .16
שניים מבין בעלי התפקידים הבאים: דירקטור בחברה, המנהל הכללי של החברה ומזכיר 

 זו על ידי הדירקטוריון. החברה או את חתימותיהם של שני אנשים כלשהם שיתמנו למטרה

הדירקטוריון רשאי להחליט כי החתימות יעשו בדרך מכנית כלשהי, כפי שיקבע על ידי 
 הדירקטוריון. 

 פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת: .17

כל בעל מניות רשום זכאי לקבל מהחברה, לפי בקשתו, תוך תקופה של חודשיים  17.1
פי הענין, תעודה אחת המעידה על בעלותו לאחר ההקצאה או רישום ההעברה, ל

 במניות הרשומות על שמו, או, בהסכמת החברה, מספר תעודות כאמור.

חברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה, לפי בקשתה, תוך תקופה של חודשיים  17.2
לאחר ההקצאה או רישום ההעברה, לפי הענין, תעודה אחת המעידה על מספר 

שמה במרשם בעלי המניות, או, בהסכמת  המניות וסוג המניות הרשומות על
 החברה, מספר תעודות כאמור.

כל תעודת מניה ניתנת לפיצול למספר תעודות כאשר סך כל הערך הנקוב של  17.3
המניות הכלולות בהן שווה לסכום הערך הנקוב של המניות שנכללו בתעודת המניה 

לחברה שפיצולה התבקש. הפיצול יעשה כנגד מסירת התעודה שפיצולה מתבקש 
במשרדה הרשום וכנגד תשלום בסכום סביר כפי שהדירקטוריון רשאי לקבוע מפעם 

 לפעם.

החברה לא תוציא תעודות מניה כאמור לעיל, אלא אם תתבקש לעשות כן על ידי בעל מניות 
 רשום או על ידי החברה לרישומים, לפי הענין.
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שבגינן הוצאה, מספריהן בכפוף להוראות חוק החברות, בכל תעודה יפורטו כמות המניות  .18
 הסידוריים וערכן הנקוב.

תעודה המתיחסת למניה הרשומה על שם שניים או יותר, תימסר לידי מי ששמו מופיע  .19
ראשון במרשם בעלי המניות, ביחס לאותה מניה, אלא אם יורו לחברה כל הבעלים 

 הרשומים של אותה מניה, בכתב, למוסרה לבעלים רשום אחר.

אבדה או נפגמה תעודת מניה, רשאית החברה לבטלה ולהוציא תעודה  הושחתה, התקלקלה, .20
חדשה במקומה, ובלבד שתעודת המניה הומצאה לחברה והושמדה על ידה, או שהוכח 
לשביעות רצון המזכיר או מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, כי התעודה אבדה או 

שיוסמך לכך על ידי  הושמדה והחברה קיבלה ערובות לשביעות רצון המזכיר או מי
הדירקטוריון בעד כל נזק אפשרי. החברה רשאית לדרוש, כי בעד כל תעודת מניה שתוצא 

 לפי תקנה זו ישולם סכום סביר שיקבע הדירקטוריון, מעת לעת.

 תשלומים על מניות ודרישות תשלום

ון הדירקטוריון רשאי לדרוש מעת לעת מאת בעלי המניות תשלומים כפי שיראה לו על חשב .21
הכספים שטרם שולמו על מניותיהם, לרבות פרמיה, ואשר לפי תנאי ההקצאה אינם עומדים 
לפרעון במועדים קבועים. כל בעל מניה ישלם את הסכום הנדרש ממנו במועדים ובמקומות 

 כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון. בדרישת תשלום אפשר לקבוע את סילוקה בשיעורים. 
נדרשה במועד בו התקבלה החלטת הדירקטוריון המאשרת רואים דרישת תשלום כאילו 

 אותה. 

 14על כל דרישת תשלום תינתן הודעה ובה יצויין מועד התשלום )אשר לא יחול לפני עבור  .22
יום מתאריך ההודעה(, מקומו ולידי מי יש לשלמו ובלבד שלפני מועד הפרעון של הסכום 

ניות, לבטל את דרישת התשלום או הנדרש, רשאי הדירקטוריון, ע"י מתן הודעה לבעלי מ
 להאריך את המועד לפרעונה.

אם על פי תנאי ההוצאה של מניה כלשהי או באופן אחר, יש לפרוע כל סכום במועד קבוע או  .23
אזי  -בשיעורים במועדים קבועים, בין אם על חשבון ערך נקוב ובין אם על חשבון פרמיה 

נדרש פרעונו על דרך דרישת תשלום  יסולק כל סכום או שיעור כאמור בחלותו, כאילו
שנערכה והודע עליה כדין על ידי הדירקטוריון, וכל הוראות תקנון זה בדבר דרישות תשלום 

 תחולנה על סכום או על שיעור כאמור.

הדירקטוריון יהיה רשאי, בעת הנפקת מניות כלשהן, לקבוע שיהיה קיים הבדל בין בעלי  .24
 ן של דרישות התשלום על המניות.המניות לענין הסכומים וזמני הפרעו

בעלים במשותף במניה יהיו אחראים ביחד ולחוד, לתשלום כל הסכומים ודרישות התשלום  .25
 המגיעים בקשר עם מניה כזו.

לא נפרע סכום אשר יש לשלמו על פי דרישת תשלום, או במועד קבוע ביום הקבוע לפרעונו  .26
לשנה או ריבית  8%ום ריבית בשיעור של או לפניו, יהיה על החייב בפרעון לשלם על אותו סכ

בשיעור אחר שיקבע ע"י הדירקטוריון, לרבות, הפרשי הצמדה למדד רשמי כלשהו או 
הפרשי הצמדה לשער מטבע חוץ בצירוף או ללא צירוף ריבית, הכל כפי שהדירקטוריון יקבע 

תשולם (. הריבית "הריבית" -מזמן לזמן )הריבית והפרשי ההצמדה כאמור יקראו להלן 
לגבי התקופה שמן היום שנקבע לתשלום ועד לפרעון המלא בפועל, אולם הדירקטוריון 

 רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניות הרוצה בכך, סכומים שטרם  .27
קצתן, ורשאי הוא לשלם נדרשו או שמועד פרעונם טרם הגיע על חשבון מניותיו, כולן או מ

לו על סכומים ששולמו מראש כאמור, או על מקצתם, ריבית עד למועד שבו היו הסכומים 
 צריכים להפרע, אלמלא שולמו מראש, לפי השיעור שיקבע ע"י הדירקטוריון.

 חילוט עכבון ושעבוד

ש לא שילם בעל מניות סכום, בין על חשבון הערך הנקוב ובין על חשבון פרמיה, אשר י .28
לשלמו עפ"י דרישת תשלום, או במועד קבוע ביום הקבוע לפרעונו, רשאי הדירקטוריון בכל 
עת לאחר מכן, כל עוד לא נפרע אותו סכום, למסור לבעל המניה או לאדם שרכש זכות 
במניה הודעה בכתב הדורשת ממנו תשלום אותו סכום, בצרוף כל ריבית שהצטברה, וכל 

 ת אי פרעונו.ההוצאות שהחברה נשאה בהן מחמ
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ההודעה תיקבע יום )שלא יהיה מוקדם משבעה ימים מתאריך ההודעה( ומקום, שבהם יש  .29
 לפרוע אותו סכום, בצרוף ריבית והוצאות כאמור. 

כמו כן תציין ההודעה כי במקרה של אי פרעון במועד הקבוע או לפניו ובמקום הקבוע, יהיו 
 ט.המניות אשר לגביהן ניתנה ההודעה נתונות לחילו

אם לא מילאו אחר הדרישות שבהודעה כאמור, רשאי הדירקטוריון להחליט על חילוט  .30
המניות שלגביהן ניתנה ההודעה, בכל עת לאחר המועד שנקבע בהודעה לתשלום, אלא אם 

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

שהוכרזו לגבי המניות המחולטות אשר לא שולמו  החילוט יחול גם על כל הדיבידנדים
 בפועל לפני החילוט. 

 30חולטה מניה כאמור, תינתן לבעל המניה שחולטה, הודעה על ההחלטה כאמור בסעיף  .31
לעיל, והחילוט ומועדו ירשמו במרשם. אולם, לא יפגע תוקפו של חילוט בשל אי מסירת 

 ם בהם.הודעה ו/או אי רישום במרשם ו/או כתוצאה מפגמי

, לרבות למוכרה, בהתאם מנהג בעלים הדירקטוריון יהיה רשאי לנהוג במניה שחולטה .32
 להוראות חוק החברות ותקנון זה.

 כל עוד לא נמכרה מניה שחולטה, רשאי הדירקטוריון לבטל החילוט בתנאים שיראו לו. .33

עם  מי שחולטו מניותיו יחדל מהיות בעל מניה בגין המניות המחולטות ויבוטלו 34.1 .34
תיו בחברה וכל תביעה או דרישה שלו כלפיה ביחס למניה ויתר יוהחילוט כל זכו

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

 לשעבר, על פי כל דין. 

תיו ימשיך לשאת בחבותו לשלם וישלם לחברה, ללא דיחוי, בעל מניות שחולטו מניו 34.2
את כל הסכומים, הריבית וההוצאות המגיעים בגין אותן מניות או ביחס אליהן 
במועד החילוט, בצרוף ריבית ממועד החילוט ועד התשלום בפועל, בשיעור שיקבע 
ע"י הדירקטוריון, ובלבד שבכל מקרה שהמניות שחולטו נמכרו מחדש, תופחת 

 חבותו של החבר שמניותיו חולטו כדי הסכום שנתקבל בפועל ממכירתן מחדש. 

לחברה יהא עכבון ושעבוד קבוע ראשון בדרגה ומועדף על כל מניות שלא שולמו במלואן  .35
הרשומות בשמו של כל בעל מניה )לבדו או ביחד עם אחר( וכן על פדיון מכירתן, כבטחון 

בון והשעבוד הנ"ל יחולו גם על כל הדיבידנדים אשר לפרעון המגיע לחברה בגין המניות. העכ
יוכרזו מזמן לזמן על אותן מניות. למרות האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון להכריז בכל עת 

 על איזה מניה שהיא כמשוחררת מתנאי תקנה זו.

לצורך מימוש עכבון ו/או שעבוד כמפורט לעיל, רשאי הדירקטוריון למכור את המניות נשוא  .36
ו/או השעבוד באופן שיראה לו, ובלבד שלא תעשה מכירה אלא לאחר חלוף המועד  העכבון

לפרעון, למילוי או לביצוע החובות כאמור, ולאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניה, 
או למי שקנה זכות למניות מחמת מותו, פשיטת רגלו או פירוקו של בעל המניה, בדבר 

 בות, תוך שבעה ימים מתאריך ההודעה.הכוונה למכרן והוא לא שילם את החו

לשם ביצוע מכירה לאחר חילוט, או לשם מימוש עכבון ו/או שעבוד, רשאי הדירקטוריון  .37
למנות אדם לערוך את כתב העברת המניות הנמכרות, לחתום עליו ולגרום לרישום שם 

 הקונה במרשם כבעלים של המניות הנמכרות.

לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש בידי התמורה הנקיה מכל מכירה כאמור לעיל,  .38
החברה על חשבון סילוק אותם חובות של אותו בעל מניות לרבות החובות, ההתחייבויות 
וההתקשרויות שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיע. היתרה )אם תהיה כזו( תשולם לו או 

עבוד לחברה לבאים במקומו בזכות למניה כאמור, אך זאת בכפוף לקיום זכות עכבון ו/או ש
על היתרה  -הדומה לזכות העכבון ו/או השעבוד שהיתה קיימת על המניות לפני המכירה  -

הנ"ל, בגין חובות שמועד פרעונם טרם הגיע ואשר על אף האמור לעיל, החליט הדירקטוריון 
 לסלקם במועד פרעונם.

חולטה תצהיר ערוך על ידי דירקטור של החברה שלפיו מניה פלונית של החברה  39.1 .39
כדין ביום הנקוב בתצהיר ו/או מומש עכבון ו/או שעבוד על מניה כדין, ישמש ראיה 
מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע לזכות במניה, ואותו תצהיר בצרוף 
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קבלה של החברה על התמורה, אם נתקבלה, בעד המניה, במכירתה או בהעברתה, 
 יקנו לנעבר זכות במניה. 

הועברה לו כאמור, יירשם כבעל המניה ואין הוא אחראי  מי שהמניה נמכרה או 39.2
לנעשה בתמורת המכר, אם נתקבלה, זכותו במניה לא תיפגע מפגם או פסול שחל 
בהליכי החילוט, המכירה או ההעברה ולאחר רישומו במרשם כבעל מניות לא 

 תשמע כל טענה כאמור, ואין לערער על תקפות המכר או ההעברה.

זה, לענין חילוט מניות, עכבון ושעבוד, כדי לגרוע מכל סעד שעשוי  אין בהוראות תקנון .40
 1970-להיות לחברה כלפי בעל המניה על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 או על פי כל דין אחר.

 העברת מניות ותסיבתן

 כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה .41
להלן, ובלבד שכתב  42על ידי החברה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב, כמפורט בתקנה 

ההעברה ייחתם על ידי המעביר ועל ידי הנעבר, ויימסר למשרד הרשום או לכל מקום אחר 
 שייקבע על ידי הדירקטוריון למטרה זו.

אלא לאחר בכפוף להוראות חוק החברות, העברת מניות לא תירשם במרשם בעלי המניות, 
שנמסר לחברה כתב העברה, כאמור לעיל; המעביר ימשיך להחשב כבעל המניות 

 המועברות, עד לרישום הנעבר כבעל המניות המועברות, במרשם בעלי המניות.

כתב העברת מניה יערך בכתב, בצורה המקובלת בישראל, או בצורה אחרת שתאושר על ידי  .42
 המזכיר או הדירקטוריון. 

מקבל ההעברה הינו תאגיד ינתן אישור עורך דין או רואה חשבון בדבר  ככל שהמעביר או
 סמכות החותמים בשם התאגיד.

החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך הזמן שייקבע על ידי הדירקטוריון  .43
ובלבד שלא יעלה, בסך הכל, על שלושים יום בכל שנה. בעת שהמרשם יהא סגור, לא תרשם 

ם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע יום קובע על העברת מניות במרש
מנת שהחברה תוכל לקבוע מי מבין בעלי המניות זכאי להודעה או זכאי להצביע באסיפה 
כללית, או לקבל תשלום של דיבידנד או הקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית 

 אחרת.

ן של מניות מסוג כלשהו, יהיו המניות שבהון בכפוף להוראות תקנון זה או לתנאי הוצאת .44
החברה, שתמורתן שולמה במלואה לחברה, ניתנות להעברה ללא צורך באישור 
הדירקטוריון, למעט מניות שהתמורה בגינן לא שולמה לחברה במלואה, אשר העברתן 

 תהיה כפופה לאישור הדירקטוריון.

לשם רישום,  בע הדירקטוריון,כל כתב העברה יוגש למשרד או לכל מקום אחר כפי שיק .45
ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעבירן, אם הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרות 
שידרוש הדירקטוריון בדבר זכות הקנין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כתבי 
ההעברה שירשמו, ישארו בידי החברה אך כל כתב העברה שהדירקטוריון סרב לרושמו, 

 י שהגישו, לפי דרישתו.יוחזר למ

סרב הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר מחודש ימים  .46
 מתאריך קבלת כתב ההעברה.

החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום סביר שיקבע על ידי  .47
 הדירקטוריון, מעת לעת.

ן זה, אם הוכח להנחת דעתו של בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנו 48.1 .48
המזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, ובדרכים שנקבעו על ידו, כי 
נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות הרשומות במרשם, תכיר 
החברה בנסב ובו בלבד, כבעל הזכות במניות האמורות. הזכאי למניה כאמור יהיה 

ות אחרות בגין המניות כאילו היה הבעל הרשום של זכאי לדיבידנדים או זכוי
המניה, אולם לפני הרשמו כבעל מניה לגבי אותה מניה, לא יהיה זכאי מכח אותה 

 מניה לכל זכות של בעל מניה לענין השתתפות באסיפות החברה או הצבעה.
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על אף האמור לעיל, במקרה שנפטרו אחד או אחדים מהבעלים במשותף של מניות  48.2
לעיל,  48.1במרשם, עד שיוכחו לחברה זכויותיו של הנסב כאמור בתקנה הרשומות 

 יוכרו הבעלים הנותרים בחיים, כבעלי הזכות באותן מניות.

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, החברה תשנה את רישום  49.1 .49
הבעלות במניות במרשם בעלי המניות אם נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון 

שם או אם הוכח, להנחת דעתו של המזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי המר
הדירקטוריון, ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של 
הזכות במניות, והחברה לא תכיר בזכות כלשהי של אדם במניות, בטרם הוכחה 

 זהותו, כאמור לעיל.

וק החברות ולהוראות תקנון זה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות ח 49.2
לעיל, יהיה זכאי לבצע העברה של  48אדם שנעשה זכאי למניה כאמור בתקנה 

המניות כשם שהיה רשאי לעשות הבעלים הרשום, בעצמו, לפני הסבת הזכות. 
הדירקטוריון רשאי לסרב לביצוע ההעברה או לעכבה, כפי שהיה רשאי לעשות, 

 ו, את המניה, לפני הסבת הזכות.אילו העביר הבעלים הרשום, בעצמ

 48על אף האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי, בכל עת, לדרוש מהזכאי למניה כאמור בתקנה  .50
לעיל, להרשם בעצמו במרשם או להעביר את המניה לאחר. היה ולא נתמלאה הדרישה 

ת יום ממועד מסירתה, יהיה הדירקטוריון רשאי לעכב דיבידנדים או זכויו 60האמורה תוך 
 אחרות בגין המניה, עד אשר תבוצע הדרישה. 

הוצגה דרישה כאמור, יחשב הדבר כאישור הדירקטוריון לרשום את הזכאי למניה כבעליה, 
במרשם בעלי המניות, אולם, תישמר זכות הדירקטוריון לסרב לאשר העברת המניה לאחר 

 לעיל. 49בהתאם להוראות תקנה 

ת לאחר תום שש שנים מיום הרישום במרשם, כן החברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניו .51
רשאית החברה להשמיד תעודות מניה שבוטלו, לאחר תום שלוש שנים מתאריך ביטולן, 
ותהיה קיימת חזקה לכאורה שכל כתבי ההעברה והתעודות שהושמדו, כאמור, היו בעלי 

 תוקף מלא ושההעברות, הביטולים והרישומים, לפי הענין, נעשו כדין.
 למוכ"זמניות 

הדירקטוריון רשאי להוציא למניה שהתמורה בגינה שולמה במלואה לחברה שטר מניה  .52
לחוק החברות. כן רשאי הדירקטוריון לקבוע הוראות לענין  135ויחולו הוראות סעיף 

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

שטר מניה שהוצא על ידי החברה מעניק למוכ"ז את הזכות למניות הכלולות בשטר; מניות  .53
אלו יהיו ניתנות להעברה על ידי מסירת השטר לידי הנעבר והוראות תקנון זה בענין העברת 

 מניות לא יחולו על המניות הכלולות בשטר המניה.

אוחז בשטר מניה יהיה רשאי להחזיר את השטר לחברה לשם ביטולו והפיכתו בעל מניה ה .54
למניה רשומה על שם. עם הביטול יירשם שמו של בעל המניה במרשם בעלי המניות תוך ציון 

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

כל מקום אחר בעל מניה האוחז בשטר מניה רשאי להפקיד את שטר המניה במשרד או ב .55
שעות מעת ההפקדה ואילך, וכל עוד ישאר  48שיקבע לשם כך ע"י הדירקטוריון, וכעבור 

שטר המניה מופקד כנ"ל תהיה למפקיד הזכות לחתום על דרישה לכינוס אסיפה כללית של 
החברה, להשתתף בכל אסיפה כללית של החברה, להצביע בה ולהשתמש בשאר הזכויות 

ל אסיפה כללית המתכנסת, כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי הניתנות לבעל מניות בכ
המניות, כבעל המניות הכלולות בשטר המניה המופקד. רק אדם אחד יוכר כמפקיד של שטר 

שעות מקבלת דרישה בכתב  48מניה מסויים. החברה תחזיר למפקיד את שטר המניה תוך 
 מאת המפקיד להחזרת שטר המניה.

חרת, בתקנון זה, אדם האוחז בשטר מניה לא יוכל לחתום על למעט אם נקבע, במפורש, א .56
דרישה לכנס אסיפה כללית של החברה או להשתתף באסיפה כללית או להצביע בה ולא יוכל 

 להשתמש בזכויות אחרות של בעל מניות באסיפות כלליות של החברה.

נות, כל ואולם, האוחז בשטר המניה יהיה בעל מניות בחברה ויהיו לו, מכל יתר הבחי
 הזכויות כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות, כבעל המניות הכלולות בשטר המניה.
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הדירקטוריון רשאי, אם ימצא לנכון, לקבוע וכן לשנות, מעת לעת, את התנאים להוצאת  .57
שטר מניה, לרבות שטר מניה חדש או תלוש חדש במקום שטר מניה או תלוש שהוצאו בעבר 

 על ידי החברה.

ם, הדירקטוריון לא יוציא שטר מניה או תלוש, כאמור, אלא אם התלוש הקודם או ואול
שטר המניה הקודם ביחד עם כל התלושים שהוצאו בגינו ואשר טרם שולמו, נמסרו לחברה 
לשם ביטול, או שהוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון כי הם הושמדו או אם הדירקטוריון 

ט, ונמסרה לחברה ערבות או כתב שיפוי, לשביעות הסכים לכך על פי שיקול דעתו המוחל
 רצונו המלאה של הדירקטוריון, לכסוי כל נזק שעלול להגרם כתוצאה מכך.

 
 שינויים בהון

החברה רשאית, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית, ברוב מיוחד להגדיל את הון המניות  .58
 הרשום של החברה, בסוגי מניות, כפי שתקבע.

נה בסכום כזה מחולק למניות בערך נקוב כזה, ובאותם תנאים, המניות החדשות תהיי
התנאות, זכויות או הגבלות כפי שתורה האסיפה הכללית בהחלטה על יצירתן, ואם לא 

כפי שיקבעו הדירקטורים. בכלל זה רשאית החברה ליצור מניות עם זכויות בכורה,  -קבעה 
השתתפות בנכסים בפירוק או בהצבעה, או זכויות נחותות או עודפות, בכל הנוגע לדיבידנד, 

ואף ללא חלק בזכויות אלה או בקשר עם ענינים אחרים, כפי שהחברה תקבע מפעם לפעם 
ובלבד שהזכויות הנלוות למניות החדשות תהיינה זהות לזכויות הנלוות למניות מאותו סוג 

 הקיימות בהון החברה.

מניות, יחשב כל הון חדש אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון ה .59
כחלק מהון המניות המקורי של החברה והמניות החדשות יהיו כפופות לאותן ההוראות 
בדבר תשלום דרישות תשלום, או סכומים או שיעורים במועדים קבועים, העברה, תסיבה, 

 חילוט, עכבון ו/או שעבוד וענינים אחרים, המתיחסים למניות הקיימות בהון החברה.

ן נקבע אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות ובכפוף לאמור בתקנון אלא אם כ .60
זה, תוקצינה המניות מתוך ההון המקורי או המוגדל של החברה לאותם האנשים ובאותם  
התנאים כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון לפי שיקול דעתו המוחלט, בכפוף להוראות תקנון 

 זה.

ת החברה, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית, ברוב בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי .61
 מיוחד:

לאחד את מניותיה, כולן או מקצתן, ולחלקן למניות בנות ערכים נקובים גדולים  61.1
 יותר מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות.

לחלק את מניותיה, כולן או מקצתן, חלוקת משנה, למניות בנות ערכים נקובים  61.2
 הקיימות; קטנים מערכן הנקוב של מניותיה

 להפחית את הונה של החברה וכל קרן שמורה לפדיון הון;  61.3

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי 
 שיתעורר בקשר לכך.

מבלי לגרוע מכלליות סמכותו של הדירקטוריון, כאמור לעיל, אם כתוצאה מהאיחוד או  .62
תרו בידי בעלי מניות שברי מניה, רשאי הדירקטוריון לפי שיקול החלוקה, כאמור לעיל, יוו

 דעתו, לפעול כדלקמן:

להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד ו/או החלוקה הותירו בידיו שבר מניה, מניות  62.1
מסוג המניות שהיה קיים בהון החברה לפני האיחוד, במספר כזה, אשר איחודן עם 

צאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך השבר ייצור מניה אחת מאוחדת, שלמה, והק
 לפני האיחוד או החלוקה, לפי הענין.

לקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלמם בעד המניות שהוקצו כאמור  62.2
לעיל, לרבות בדרך שבה ניתן לפרוע את הסכומים על חשבון מניות  62.1בתקנה 
 הטבה.

ניות, יחולו הוראות ביחס לשברי מניה מאוחדת שנקבע לגביהם כי אינם מזכים במ
 להלן. 62.5תקנה 
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לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה  62.3
 מאוחדת.

ביחס לשברי מניה מאוחדת שנקבע לגביהם כי אינם מזכים במניות, יחולו הוראות 
 להלן. 62.5תקנה 

ין שבר של מניה לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בג 62.4
מאוחדת בערך נקוב מסוים או פחות ממנו ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת, בגין 

 שבר של מניה מאוחדת שערכה הנקוב גבוה מן הערך הנקוב האמור.

לקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה מאוחדת, ימכרו על ידי החברה  62.5
 שיקבעו בהחלטה. ותמורת המכירה תשולם לזכאים, בתנאים ובאופן

החברה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, ברוב רגיל, לבטל הון מניות רשום  .63
שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את 

 המניות.

 שינוי זכויות

 בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים, תהיה החברה רשאית בהחלטה .64
, מלבד אם תנאי ההוצאה של המניות מאותו סוג מיוחדשהתקבלה באסיפה הכללית, ברוב 

מתנים אחרת, לבטל, להמיר, להרחיב, להוסיף, לצמצם, לתקן או לשנות באופן אחר את 
זכויותיו של סוג ממניות החברה, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה, בכתב, של כל בעלי המניות 

באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג  מיוחדברוב  מאותו סוג או שההחלטה אושרה
או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של סוג מסויים ממניות החברה, כפי שהותנה 

 בתנאי ההוצאה של אותו סוג.

הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות, שהונפקו, בין בזכויות רגילות  .65
זכויות מיוחדות אחרות, לא יחשבו כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או ובין בזכויות בכורה או ב

שונו באופן אחר על ידי יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות מכל סוג שהוא, בין בדרגה 
שווה להן ובין בדרגה שונה מהן או עדיפה מהן, וכן לא יחשבו כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו 

זכויות הצמודות למניות מסוג אחר כלשהו והכל, אלא או שונו באופן אחר, על ידי שינוי ה
 אם כן הותנה, במפורש, אחרת בתנאי ההוצאה של אותן מניות.

ההוראות הקבועות בתקנון זה בענין אסיפות כלליות יחולו בשינויים המחוייבים, על כל  .66
 אסיפת סוג ובלבד שמנין חוקי באסיפת סוג יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה,

( 25%( בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים )2בעצמו או על ידי שלוח, לפחות שני )
לפחות ממספר המניות שהונפקו מאותו סוג. ואולם אם לא יתהווה מנין חוקי כאמור, 
תדחה אסיפת הסוג בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום או למועד מאוחר 

כאלה בהודעה על אסיפת הסוג. באסיפה הנדחית יתהווה  יותר או למקום אחר אם צויינו
 מנין חוקי בכל מספר משתתפים, ללא תלות במספר המניות שבבבעלותם.

 
 הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות,  .67
לענין זה יראו ניירות ערך המירים הניתנים  עד גבול הון המניות הרשום של החברה;

 להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד ההנפקה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי להנפיק את המניות וניירות 
הערך האחרים, כאמור לעיל, להעניק זכויות ברירה לרכישתם, לרבות אופציות, או 

בדרך אחרת, והכל לאנשים שייקבעו על ידו וכן במועדים, במחירים ובתנאים,  להקנותם
שייקבעו על ידו, וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך, ובכלל זה, הוראות לענין 
הדרכים לחלוקת המניות וניירות הערך שיונפקו על ידי החברה, בין רוכשיהן, לרבות 

 במקרה של חתימת יתר.

ת האמור לעיל, ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, רשאי מבלי לגרוע מכלליו .68
הדירקטוריון לקבוע, כי התמורה בעד המניות תשולם במזומנים או בנכסים בעין, ובכלל זה 
בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו, או כי המניות יוקצו כמניות הטבה או כי 

או הנמוכה מערכן הנקוב או הגבוהה ממנו, בין  המניות יוקצו בתמורה השווה לערכן הנקוב,
 ביחידות ובין בסדרות, והכל, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הדירקטוריון.
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בכפוף להוראות חוק החברות, הדירקטוריון רשאי לשלם דמי עמילות או דמי חיתום לכל  .69
יות, או אדם, בעת חתימה או הסכמה לחתום או השגת חתימות או הבטחת חתימות על מנ

אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה. כן רשאי הדירקטוריון בכל מקרה של הוצאת 
ניירות ערך של החברה לשלם דמי תיווך, והכל, במזומנים, במניות החברה, או בניירות ערך 

ידי החברה, או בכל דרך אחרת, או חלק בצורה אחת וחלק בצורה -אחרים שהונפקו על
 אחרת.

 בני פדיון ניירות ערך

בכפוף להוראות חוק החברות רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים  .70
 ובדרך שיקבעו על ידה.

 מרשמים

 החברה תנהל מרשם בעלי מניות, כנדרש על פי חוק החברות. 71.1 .71

 החברה תנהל מרשם בעלי מניות מהותיים, כנדרש על פי חוק החברות. 71.2

עלי מניות נוסף מחוץ לישראל בתנאים שנקבעו לענין זה בחוק החברה רשאית לנהל מרשם ב .72
 החברות.

החברה תנהל מרשם של המחזיקים באגרות חוב, בשטרי הון ובכתבי התחייבות ובניירות  .73
ערך המירים למניות החברה, וכל הוראות תקנון זה בקשר למניות יחולו לגבי ניירות ערך 

עודות, החלפת תעודות, העברה ותסיבה, המירים אלה, לענין הרישום במרשם, הוצאת ת
 בשינויים המחוייבים לפי הענין, והכל בכפוף לתנאי ההקצאה של ניירות הערך.

 
 אסיפות כלליות

 סמכויות האסיפה הכללית יהיו כדלקמן: .74

 החלטות החברה בענינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית: 74.1

 שינויים בתקנון החברה או בתזכירה; 74.1.1

 מבקר של החברה והפסקת העסקתו;מינוי רואה החשבון ה 74.1.2

 113 -ו 109מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם בכפוף לאמור בתקנות  74.1.3
 להלן;

אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי  74.1.4
 לחוק החברות; 275עד  268 -ו 255הוראות סעיפים 

-ו 286הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים  74.1.5
 לעיל; 61לחוק החברות וכן שינויים בהון כאמור בתקנה  287

 )א( לחוק החברות;320מיזוג כאמור בסעיף  74.1.6

כל החלטה שיש לקבלה על פי תקנון זה, בהחלטה של האסיפה  74.1.7
 הכללית.

נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית  74.2
הכללית להפעילה במקומו, כל עוד  לניהולה התקין של החברה, רשאית האסיפה

נבצר ממנו הדבר ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה כי אכן נבצר מן הדירקטוריון 
 לעשות כך וכי הפעלת הסמכות חיונית כאמור.

החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר  .75
 הדירקטוריון. האסיפה השנתית האחרונה, במועד ובמקום שיקבע על ידי

 סדר היום באסיפה השנתית יכלול נושאים, כדלקמן: .76

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה,  76.1
 המוגש לאסיפה הכללית;

 להלן, מינוי דירקטורים וקביעת תנאי העסקתם; 106בכפוף  לתקנה  76.2
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 להלן, מינוי רואה חשבון מבקר; 189בכפוף לתקנה  76.3

וח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת דיו 76.4
 וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה;

נוסף על האמור לעיל, ניתן לכלול בסדר היום של האסיפה השנתית כל נושא אחר  76.5
 להלן. 79שנקבע על סדר היום, כאמור בתקנה 

וכל אסיפה כללית אחרת תכונה  אסיפה כללית כאמור לעיל תכונה "אסיפה שנתית"
 "אסיפה מיוחדת".

 דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן לדרישת כל אחד מאלה: .77

 שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים. 77.1

בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד  77.2
על מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה, או ב

 מזכויות ההצבעה בחברה.

נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, כאמור לעיל, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים 
מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמור בתקנה 

חר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום להלן, ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאו 81.1
ההודעה, אלא אם כן נקבע אחרת לענין אסיפה שחל לגביה סימן ז' לפרק השני בחלק 

 השלישי לחוק החברות.

לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר  77לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה  .78
יות ההצבעה שלהם, לכנס את גם חלק מהם, שיש לו יותר ממחצית מזכו -בבעלי מניות 

האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה 
 כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם  79.1 .79
לעיל, וכן נושא שנתבקש כאמור  77דרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקנה נ

 להלן. 79.2בתקנה 

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה  79.2
הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית 

 ון באסיפה כללית.שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נד

לעיל תוגש לחברה בכתב לפני מתן ההודעה על כינוס  79.2בקשה כאמור בתקנה  79.3
 האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.

הודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות בעלי תפוצה רחבה  80.1 .80
הודעה על אסיפה כללית תפורסם עד  בישראל היוצאים לאור בשפה העברית.

על אף האמור לעיל, הודעה על  עשרים ואחד יום לפחות לפני האסיפה הכללית.
לחוק  87אסיפה כללית שעל סדר יומה נושא מן הנושאים המפורטים בסעיף 

 ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. 35החברות, תפורסם 

 . תוכללי ותעל אסיפ ותהודע למעט כמפורט לעיל, החברה לא תמסור 80.2

בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום והמועד שבהם תתכנס האסיפה והיא  81.1 .81
תכלול את סדר היום וכן תמצית ההחלטות המוצעות וכל פירוט אחר הנדרש על פי 

 דין.

בהחלטתו בדבר זימון אסיפה, רשאי הדירקטוריון לקבוע את אופן הפירוט של  81.2
יום של האסיפה, אשר יימסרו לבעלי המניות הזכאים הנושאים שעל סדר ה

להשתתף באסיפה, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובכפוף להוראות חוק 
 החברות.

לעיל ומבלי לגרוע  81.2מבלי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון כאמור בתקנה  81.3
יה מכלליות הוראות תקנון זה בנוגע להעברת סמכויות על ידי הדירקטוריון, יה

לעיל לועדת  81.2הדירקטוריון רשאי להעביר את סמכויותיו כאמור בתקנה 
דירקטוריון ו/או לנושא משרה בחברה, בין אם לצורך אסיפה כללית מסויימת ובין 

 אם לתקופה.
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פגם בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה לרבות, פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי  .82
ות לענין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא שנקבעו בחוק או בתקנון זה, לרב

 יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה.
 

 דיונים באסיפות כלליות

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה.  .83
( בעלי מניות 2מם או על ידי שלוח, לפחות שני )מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצ

( לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע 20%שלהם עשרים אחוזים )
 לפתיחת האסיפה.

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה,  .84
לעיל, ובכל מקרה אחר  77.2תקנה תתבטל האסיפה אם כונסה לבקשת בעלי מניות כאמור ב

תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה 
להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צויין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, 

 שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על ידי  באסיפה נדחית .85
לפחות מזכויות ההצבעה, ( 20%)( בעלי מניות שלהם עשרים אחוזים 2שלוח, לפחות שני )

תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי, כאמור, 
 באסיפה הנדחית, תבוטל האסיפה.

אש הדירקטוריון או, בהעדרו, סגן יושב ראש הדירקטוריון )אם מונה כזה( או יושב ר .86
בהעדרו כל דירקטור או נושא משרה בחברה שמונה לכך על ידי הדירקטוריון, ישב בראש כל 
אסיפה כללית של החברה. באין יושב ראש דירקטוריון או סגן יושב ראש דירקטוריון, או 

ח אחרי עבור חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע אם באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכ
לתחילת האסיפה או אם סרבו לשמש כיושב ראש האסיפה, רשאים הדירקטורים הנוכחים, 
ברוב קולות ביניהם, לבחור ביושב ראש מביניהם או מבין נושאי המשרה בחברה הנוכחים 

שלוח באחד  יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי -באסיפה, ואם לא יעשו כן 
הדירקטורים או נושאי המשרה בחברה הנוכחים לשבת בראש האסיפה. אם לא יהיה 
דירקטור נוכח או שהדירקטורים ונושאי המשרה כולם יסרבו לשבת בראש האסיפה, יבחרו 

 באחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניות כאמור, לשבת בראש האסיפה.

 באסיפה הכללית, שיכללו פרטים, כדלקמן:החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים  .87

שמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות על  87.1
 ידם;

 העניינים הנדונים באסיפה הכללית וההחלטות שהתקבלו; 87.2

 פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.   .88
 

 קולות בעלי המניות

נין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה באופן שיקבע בעל מניות המעו .89
 על פי חוק החברות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים לענין הוכחת הבעלות 
במניות החברה ובכלל זה, לענין המועד להמצאת אישור הבעלות לחברה, לפני כינוס 

 האסיפה הכללית.

ף להוראות כל דין, במקרה של בעלים רשומים במשותף במניה, רשאי כל אחד מהם בכפו .90
להצביע בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה כזו, כאילו היה הזכאי 
היחידי לה. היה והצביע יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בעצמו או על ידי שלוח, 

מופיע ראשון במרשם בעלי המניות או באישור תתקבל דעתו של זה מביניהם אשר שמו 
 בדבר בעלותו או במסמך אחר שיקבע על ידי הדירקטוריון ביחס למניה.

לעיל, רשאי להצביע מכוחן בכל אסיפה כללית באותו  48כל אדם הזכאי למניות לפי תקנה  .91
אופן כאילו היה הבעלים הרשום של אותן מניות ובלבד שנרשם כבעליהן לפחות ארבעים 
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שמונה שעות לפני מועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי הענין, שבה בכוונתו ו
 להצביע.

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג, בעצמו או באמצעות שלוח, הכל  .92
בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות 

בעלי מניות האוחזים בשטרי מניה לא יהיו זכאים להצביע באמצעות בעל מניות בחברה. 
 שלוחים ביחס למניות הכלולות בשטרי המניה, אלא אם נקבע אחרת בשטרי המניה.

( יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או "כתב המינוי" -המסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן  .93
כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך  על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך

המחייבת את התאגיד; המזכיר או מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון רשאי לדרוש כי 
 ימסר לידו, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

כתב המינוי או העתק ממנו, להנחת דעתו של המזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי 
 -טוריון, יופקדו במשרד הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה הדירק

לפחות  -כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד 
ארבעים ושמונה שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי הענין, שבה מתכוון 

 מינוי. השלוח להצביע על יסוד אותו כתב
על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי גם לאחר 
המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, על פי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור 

 בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

בחר כיושב ראש האסיפה כפי שלוח להצבעה רשאי להשתתף בדיונים באסיפה הכללית ולהי .94
 שהיה זכאי לכך בעל המניות הממנה ובלבד שלא צויין אחרת בכתב המינוי.

כתב מינוי הממנה שלוח להצבעה יהיה בצורה הרגילה או המקובלת בישראל או בכל צורה  .95
אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון או מי שיוסמך לכך על ידו או על ידי המזכיר. בכתב 

ן האסיפה הכללית שבגינה ניתן כתב המינוי. כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי כל המינוי תצויי
אסיפה נדחית של האסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צויין אחרת בכתב 
המינוי. על אף האמור לעיל, בעל מניות רשום רשאי ליתן כתב מינוי לתקופה, שלא תעלה על 

 ( חודשים.15חמישה עשר )

וי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן. לא צוין בכתב כתב המינ 95.1
המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין בו מספר מניות הגבוה ממספר 
המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל 

 המניות הרשומות על שם בעל המניות.

ין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל אם כתב המינוי ניתן בג 95.2
המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת המניות 

 הרשומות על שמו וכתב המינוי יהיה תקף בגין מספר המניות הנקובות בו.

ר ממניה אחת מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בדבר מינוי שלוח, בעל מניות המחזיק ביות .96
 יהיה זכאי למנות יותר משלוח אחד, בכפוף להוראות אלה:

 כל כתב מינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן. 96.1

עלה המספר הכולל של מניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי  96.2
ים כל בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג הרשומות על שמו, יהיו בטל

 כתבי המינוי שניתנו על ידי אותו בעל מניות.

בעל מניות או שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא  .97
משמש שלוח בגינן, ורשאי הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצתן 

 באופן אחר.

פל בכתב המינוי פגם ואף אם תוקף אף אם נ-קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר .98
קודם להצבעה נפטר הממנה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה המניה 
אשר בגינה ניתן כתב המינוי, אלא אם כן נתקבלה במשרד לפני האסיפה הודעה מוסמכת, 
 בכתב, בדבר הפגם, הפטירה, הפסלות, הביטול או ההעברה, לפי הענין. על אף האמור לעיל

יושב ראש האסיפה, רשאי, לפי שיקול דעתו לקבל הודעה, כאמור, במהלך האסיפה, אם 
 מצא זאת לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב במסירת ההודעה.
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 ה צ ב ע ה

מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה  כל אחת מהמניות הרגילות .99
 ולקול אחד בהצבעה, בגין כל מניה כאמור.

ל מניות לא יהיה רשאי להשתתף או להצביע בכל אסיפה כללית, בעצמו או באמצעות בע .100
 שלוח, אלא מכוח המניות שהתמורה בגינן המגיעה לחברה במועד האסיפה שולמה במלואה.

החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במנין קולות המצביעים;  .101
 על ידי יושב ראש האסיפה. ההצבעה במנין קולות תיעשה בדרך שתיקבע לכך

הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב  .102
כלשהו והערה שנרשמה בענין זה בפרוטוקול האסיפה, תהיה ראיה לכאורה לאמור בה, ולא 
יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות )או את חלקם היחסי(, שניתנו בעד הצעת החלטה או 

 דה.נג

בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון זה בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה  .103
הכללית יתקבלו ברוב רגיל. במקרה ומספר הקולות בעד ונגד שווה, לא יהיה ליושב ראש 
האסיפה קול נוסף או קול מכריע. היו הקולות שקולים תיחשב ההחלטה עליה הצביעו בעלי 

 המניות כנדחית.

סיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה או לדחות יושב ראש א .104
בנושא מסויים שעל סדר היום, למועד אחר ולמקום או את קבלת ההחלטה את הדיון 

, והוא חייב לעשות כן על פי דרישת האסיפה. באסיפה נדחית, לא ידון אלא האסיפה שתקבע
 חלטה באסיפה שבה הוחלט על הדחיה. נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו ה

 
 הדירקטוריון

מספר הדירקטורים לא יפחת מחמישה ולא יעלה על עשרים, ובכללם הדירקטורים  .105
 החיצוניים.

הדירקטורים ימונו באסיפה השנתית, ומשך כהונתם, למעט הדירקטורים החיצוניים, יהיה  .106
. ואולם האסיפה עד לתום האסיפה השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד המינוי

השנתית רשאית לקבוע, כי משך כהונתם של הדירקטורים, כולם או חלקם, יהיה לתקופה 
 ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונו. 

 -להלן עדה, בין היתר, למינוי דירקטורים )על אף האמור לעיל אם באסיפה השנתית שנו
מונו דירקטורים, ימשיכו בכהונתם הדירקטורים המכהנים עובר  ( לא"אסיפה ממנה"

 למועד האסיפה הממנה. דירקטורים שנסתיימה תקופת כהונתם יוכלו להתמנות שוב.

יהיה הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה כו'( של  16.5.2015על אף האמור לעיל, עד ליום  .א.106
דירקטור " - )להלן אחד ת דירקטוררשאי למנו"( הנאמן" - )להלן, בסעיף זההחברה 

 "(, ולענין זה יחולו ההוראות הבאות:הנאמן

הנדרשות מדירקטור על פי חוק דירקטור הנאמן יעמוד בדרישות הכשירות  .1.א.106
לחוק  219כהגדרת מונח זה בסעיף ) "דירקטור בלתי תלוי"של החברות ו

אם למבחנים וכן יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהת (,החברות
לתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות  1הקבועים בתקנה 

)להלן,  2005-חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו
 "(;תנאי הכשירות של דירקטור הנאמן" - ביחד

כתב, על זהות המועמד לדירקטור הנאמן בהודעה בבכתב הנאמן יודיע לחברה  .2.א.106
וכן שאלון והצהרה  ,אליה תצורף הסכמתו של המועמד לכהן כדירקטור הנאמן

 - לענין עמידתו בתנאי הכשירות של דירקטור הנאמן )להלן, ביחדבחתימתו 
 "(;הודעת המינוי"

ימים ממועד  7בתוך מינויו של דירקטור הנאמן ייכנס לתוקפו כפוף לאמור לעיל,  .3.א.106
י לחברה, אלא אם תודיע החברה לנאמן על התנגדותה מסירתה של הודעת המינו

 לזהות המועמד לדירקטור הנאמן, מטעמים סבירים שיפורטו בכתב.
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כפוף להוראות חוק החברות, הנאמן יהיה רשאי להעביר את דירקטור הנאמן  .4.א.106
וכן יהיה רשאי הנאמן למנות אחר  ,מכהונתו במסירת הודעה בכתב לחברה

 הוראות תקנה זו לעיל.לכפוף בתחתיו, 

 אין דירקטור חייב להיות בעל מניות בחברה. .107

פרט למי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית, לא ייבחר דירקטור באסיפה  .108
השנתית, אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על בחירתו, או אם בעל מניות בחברה המבקש 

פרסום ההודעה בדבר האסיפה, להציעו, הגיש למשרד, לא יאוחר מתום עשרה ימים מיום 
מסמך בכתב חתום על ידי בעל המניות, המודיע על כוונת אותו בעל מניות להציע מועמד זה 
לבחירה למשרת דירקטור, כשלמסמך זה מצורפת הסכמתו בכתב של המועמד לכהן 

 כדירקטור.

על  הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, בין .109
מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או 
דירקטורים נוספים ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי כאמור בתקנה 

לעיל. דירקטור שמונה כאמור, יסיים את כהונתו בתום האסיפה הממנה שתתקיים  105
 לאחר מינויו ויוכל להתמנות שוב.

האסיפה הכללית רשאית, בהחלטה ברוב רגיל, באסיפה מיוחדת, למנות דירקטור או  .110
דירקטורים נוספים לחברה, בין אם לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם 
בתור דירקטור או דירקטורים נוספים, ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר 

רים שמונו, כאמור, למעט הדירקטורים לעיל. דירקטו 105המירבי כאמור בתקנה 
, יסיימו את כהונתם בתום האסיפה השנתית שתתקיים ודירקטור הנאמן החיצוניים

 לראשונה לאחר מינויים.  

האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם,  .111
 .לפי הענין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה למינויו

האסיפה הכללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל, באסיפה מיוחדת, להעביר ממשרתו  .112
, לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד ודירקטור הנאמן כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני

האסיפה  שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.
 צוני ממשרתו בהתאם להוראות חוק החברות לענין זה. הכללית רשאית להעביר דירקטור חי

ודירקטור  מבלי לפגוע בהוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור, למעט דירקטור חיצוני .113
, לפני תום התקופה שלה התמנה אם נמסרה לו דרישה חתומה בידי שלושה רבעים, הנאמן

 לפחות, מהדירקטורים המכהנים באותה עת, להתפטר ממשרתו.

ירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או ד .114
למשרד, כנדרש בחוק החברות, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא 

 דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו. אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר.

ה שלה התמנה אם הופסקה בידי האסיפה כהונתו של דירקטור תפקע לפני תום התקופ .115
לעיל או אם  113לעיל או בידי הדירקטוריון כאמור בתקנה  112הכללית כאמור בתקנה 

 או אם התקיימה עילה לפקיעת כהונתו על פי חוק החברות.לעיל  114התפטר כאמור בתקנה 

כל עוד אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל ענין  .116
 105מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המיזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 

לעיל. פחת מספר הדירקטורים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם 
 כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.

זאת בכפוף לאישורו כדירקטור חליף על ידי דירקטור רשאי למנות לו חליף ו 117.1 .117
"(. על אף האמור לעיל, לא ימונה ולא יכהן דירקטור חליף" -הדירקטוריון )להלן 

כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור, וכן מי שמכהן כדירקטור 
 בחברה או כדירקטור חליף לדירקטור בחברה.

ו מונה כחליף, והוא יהיה רשאי להיות דינו של דירקטור חליף כדין הדירקטור ל  117.2
נוכח בישיבות דירקטוריון ו/או ועדות דירקטוריון, להשתתף ולהצביע בהן, כפי 

 שהיה רשאי לעשות הדירקטור שמינה אותו.

דירקטור שמינה דירקטור חליף רשאי, בכפוף להוראות הדין, לבטל בכל עת את   117.3
אימת שמשרת הדירקטור, אשר המינוי. כמו כן, תתפנה משרת דירקטור חליף, כל 
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מינהו כדירקטור חליף, התפנתה בכל דרך שהיא או אם ביטל הדירקטוריון את 
 אישורו כדירקטור חליף.

כל מינוי של דירקטור חליף או ביטול המינוי, כאמור לעיל, יעשו בהודעה בכתב של  117.4
 הדירקטור הממנה, שתימסר לדירקטור החליף ולחברה.

כאי לקבל מהחברה כל שכר או גמול בעד שירותיו דירקטור חליף לא יהיה ז 117.5
 כדירקטור חליף, אלא אם הוחלט אחרת בהתאם להוראות חוק החברות. 

בכפוף להוראות חוק החברות, החזקת מניות בחברה וכן היות נושא משרה בחברה  118.1 .118
בעל ענין או נושא משרה בכל תאגיד אחר, לרבות תאגיד שהחברה הינה בעלת ענין 

הינו בעל מניות בחברה, לא תפסול את נושא המשרה, מהיות נושא משרה בו או ש
 בחברה. 

כמו כן, לא יפסל נושא משרה, מהיות נושא משרה בחברה, עקב התקשרותו או 
עקב התקשרות כל תאגיד כאמור לעיל, בחוזה עם החברה בכל ענין שהוא ובכל 

 דרך שהיא.

משרה בחברה לא תפסול אותו  בכפוף להוראות חוק החברות, היותו של אדם נושא 118.2
ו/או את קרובו ו/או תאגיד אחר שהוא בעל ענין בו, מלהתקשר עם החברה 

 בעסקאות שבהן יש לנושא המשרה ענין אישי בדרך כלשהי.

בכפוף להוראות חוק החברות, נושא משרה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע בדיונים  118.3
 שי.בענין אישור עסקאות או פעולות שיש לו בהן ענין אי

 בכפוף להוראות חוק החברות, יחולו על הדירקטורים ההוראות האלה: .119

 החברה רשאית לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים; 119.1

החברה רשאית לשלם לדירקטורים החזר הוצאות סבירות, בעד נסיעות, אש"ל  119.2
ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובמילוי תפקידו 

 כדירקטור.

החברה רשאית לשלם שכר נוסף לדירקטור שהתבקש להעניק לחברה שרותים  119.3
מיוחדים או לעשות מאמצים מיוחדים למען החברה ובכלל זה לנסוע לחוץ לארץ או 

 לשהות שם.

תאגיד המכהן כדירקטור ימנה יחיד הכשיר להתמנות לדירקטור בחברה לכהן מטעמו,  .120
בכתב על שמו של היחיד המכהן מטעם התאגיד  ורשאי הוא להחליפו, ובלבד שהודעה

 תימסר לחברה, לפני ישיבת הדירקטוריון בה הוא אמור להשתתף.

 
 דירקטורים חיצוניים

בחירתם של דירקטורים חיצוניים לחברה, מספרם, תנאי כשירותם, תקופת כהונתם  .121
בכל עת  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ופקיעתה, יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.

יעמוד מספר הדירקטורים הכולל בחברה על עשרה  16.5.2015שבמהלך התקופה עד ליום 
דירקטורים ( 3)דירקטורים או יותר, יכהנו בדירקטוריון החברה לפחות שלושה ( 10)

 חיצוניים )בנוסף על דירקטור הנאמן(.
הדירקטורים  כללתנאי כהונתו של דירקטור הנאמן יהיו זהים לתנאי כהונתם של  .א.121

דירקטור הנאמן וכל הדירקטורים החיצוניים ייכללו בפוליסות ביטוח  החיצוניים בחברה.
אחריות נושאי המשרה של החברה, ככל שהחברה תרכוש פוליסות כאמור, וכן יוענק להם 

 כל פטור ו/או התחייבות לשיפוי כפי שיוענקו לכל הדירקטורים בחברה.

 
 וסמכויות הדירקטוריון ותפקידי

 לדירקטוריון יהיו כל הסמכויות הנתונות לו על פי תקנון זה, על פי חוק החברות ועל פי דין. .122

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע  .123
 -תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה 

 סדרי עדיפויות ביניהן;יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונן ו 123.1
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יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית  123.2
 ליטול;

 יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר; 123.3

 רשאי להחליט על הנפקה של סדרות של אגרות חוב; 123.4

 לחוק החברות; 171אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף  123.5

ה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות, כאמור ידווח לאסיפ 123.6
 לחוק החברות; 173בסעיף 

 ימנה ויפטר את המנהל הכללי של החברה; 123.7

יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי הוראות סעיפים  123.8
 לחוק החברות. 275עד  268 -ו 255

מניות עד גבול הון המניות הרשום של רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים ל 123.9
 החברה;

 להלן. 170רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד כאמור בתקנה  123.10

 173רשאי להחליט על חלוקת מניות בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, כאמור בתקנה  123.11
 להלן.

 308לחוק החברות, כאמור בסעיף  1רשאי להחליט על רכישה כמשמעותה בסעיף  123.12
 מניותיה של החברה או מחלקם או ממי מהם; לחוק החברות, מכל בעלי

 לחוק החברות; 329יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף  123.13

יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי החלטת  123.14
הדירקטוריון. החלטת הדירקטוריון כאמור יכול שתינתן לענין מסוים ויכול 

 וריון.שתינתן במסגרת נוהלי הדירקט
יקבע את המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם להיות  123.15

 לחוק החברות. 240בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעות מונח זה בסעיף 

סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון  .124
 להפעילה.

כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו,  הדירקטוריון רשאי להחליט, 125.1 .125
שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות  והכל לענין מסויים, או לפרק זמן מסויים

 .העניין

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול  125.2
ריון להפעיל את לענין מסויים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטו

 הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו;

נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן  125.3
 במקומו.

רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו, כולן או חלקן,  ,בכפוף להוראות חוק החברות .126
הדירקטוריון יכול למנהל הכללי, לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכות 

 שתהיה לענין מסוים או לפרק זמן מסוים ויכול שתהיה כללית.

 
 קבלת אשראי ומתן ערבויות ובטחונות

מבלי לגרוע מסמכות כלשהי הנתונה לדירקטוריון לפי תקנון זה, רשאי הדירקטוריון, מעת  .127
 לעת, לפי שיקול דעתו, להחליט על:

 טחת סילוקו, בדרך שימצא לנכון;קבלת אשראי על ידי החברה בסכום כלשהו והב 127.1

 מתן ערבויות, בטוחות, וערובות מכל סוג שהוא; 127.2

הנפקת סדרה של איגרות חוב, לרבות שטרי הון או כתבי התחייבות, ולרבות  127.3
איגרות חוב, שטרי הון או כתבי התחייבות המירים או ניתנים למימוש למניות, וכן 

קצתו, בין בהווה ובין בעתיד, לקבוע את תנאיהם, ולשעבד את רכושה, כולו או מ
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בין בשעבוד שוטף ובין בשעבוד קבוע. איגרות חוב, שטרי הון, כתבי התחייבות, או 
בטחונות אחרים, כאמור לעיל, יכול שיונפקו, בין בנכיון, בין בפרמיה ובין בכל אופן 
אחר, בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות ו/או זכויות יתר ו/או זכויות 

 אחרות, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו. 

לעיל, אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך,  127האמור בתקנה  .128
להחליט על קבלת אשראי על ידי החברה ולתת התחייבויות ובטוחות על ידה, בגבולות 

 מסגרת האשראי שנקבעה על ידי הדירקטוריון ועל פי הנחיותיו.

 
 ועדות הדירקטוריון

הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להקים ועדות בנות שני חברים או יותר, למנות להן  .129
"(, ולהאציל לועדת דירקטוריון ועדת דירקטוריון" -חברים מקרב חברי הדירקטוריון )להלן 

להסרת ספק, בועדת  את סמכויותיו, כולן או מקצתן, בכפוף להוראת חוק החברות.
על  קטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון.דיר

יכהן דירקטור הנאמן כחבר ועדת  16.5.2015אף האמור לעיל, במהלך התקופה עד ליום 
 ועדת המאזן של החברה.כחבר הביקורת ו

 על פי סמכות שהואצלה לההחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון,  .130
כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא מסמכויות הדירקטוריון, 

 אם נקבע, במפורש, אחרת, על ידי הדירקטוריון, לענין מסויים או לגבי ועדה מסוימת.

הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות לועדת 
ל סמכויות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה דירקטוריון, ואולם אין בצמצום או ביטו

 של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

הוראות תקנון זה בענין פעולות הדירקטוריון לרבות כינוס ועדות הדירקטוריון,  131.1 .131
 אופן ניהולן וההצבעה בהן, יחולו, בשינויים המחוייבים גם על ועדות הדירקטוריון,

כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון, לענין זה, והכל בכפוף 
 להוראות חוק החברות. על אף האמור לעיל:

, בתקנה )להלןהמנין החוקי לפתיחת ישיבתה של ועדת דירקטוריון    131.1.1
( חברי ועדה המכהנים במועד 2הינו שני )"( מנין חוקי" – זו 131

  הישיבה.
ובהתייחס  16.5.2015עיל, במהלך התקופה עד ליום על אף האמור ל

 יתהווה מנין חוקיועדת המאזן של החברה בלבד, ללועדת הביקורת ו
לא התקיים מנין  ודירקטור הנאמן.( 1)דירקטור חיצוני אחד  בנוכחות

דקות מהמועד שנקבע לפתיחת הישיבה,  30חוקי כאמור בתוך 
הודעה על כינוס תתקיים הישיבה במועד נדחה שצויין מראש ב

ליום העסקים הבא באותו מקום  –הישיבה, ובהעדר ציון מועד כאמור 
ובישיבה נדחית כאמור יתהווה מנין חוקי בנוכחות שני  ובאותה שעה,

( חברי ועדה המכהנים במועד הישיבה, מתוכם דירקטור חיצוני אחד 2)
(1.) 

 ף או מכריע. ליו"ר ועדת דירקטוריון, אם נבחר כזה, לא יהיה קול נוס    131.1.2

 ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה 131.2
החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו 

 .לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון

חבריה של ועדת הביקורת לא  הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. מספר 132.1 .132
יפחת משלושה דירקטורים הרשאים לכהן בה על פי הוראות חוק החברות וכל 

כמו כן, במהלך התקופה עד ליום  הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה.
 יכהן דירקטור הנאמן כחבר ועדת הביקורת. 16.5.2015

קבלת החלטות בועדת לעיל, המנין החוקי לדיון ול 131.1.1על אף האמור בתקנה  132.2
הביקורת יהיה רוב חברי הועדה, ובלבד שרוב הנוכחים הם דירקטורים בלתי 

 תלויים ואחד מהם לפחות דירקטור חיצוני.
תפקידי ועדת הביקורת יהיו על פי הקבוע בחוק החברות, לרבות כל תפקיד אחר  132.3

 אשר יוטל עליה על ידי הדירקטוריון.
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 פעולות הדירקטוריון

ת תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידיו ולדחות את בכפוף להוראו .133
 ישיבותיו ולהסדיר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון.

הדירקטוריון ימנה אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון ורשאי הוא למנות יותר  .134
(. כן ש הדירקטוריון""יושב רא -מיושב ראש דירקטוריון אחד )כל אחד מהם ייקרא להלן 

רשאי הדירקטוריון להעביר מתפקידו את יושב ראש הדירקטוריון ולמנות אחר תחתיו. 
הדירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו אחד או יותר כסגן ליושב ראש הדירקטוריון, אשר 
ישמש כממלא מקומו בהעדרו. הדירקטוריון רשאי לקבוע את התקופה שבה יכהנו יושב 

ריון וסגניו במשרתם. אם לא נקבעה תקופה כאמור יכהנו יושב ראש ראש הדירקטו
 הדירקטוריון וסגניו במשרתם, כל עוד הם מכהנים כדיקטורים.

יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן. נעדר יושב ראש  .135
ת הדירקטוריון מישיבת דירקטוריון, על פי הודעה שמסר מראש, או לא הופיע לישיב

(, כי אז ישב "העדרות" -דקות מהמועד שנקבע לקיום הישיבה )להלן  15דירקטוריון תוך 
בראש הישיבה סגן יושב ראש הדירקטוריון )אם מונה כזה(. בהעדרם של יושב ראש 
הדירקטוריון וסגנו, מהישיבה, גם יחד, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים, באחד מביניהם 

ור היושב בראש הישיבה בהעדרו של יו"ר הדירקטוריון, לא כיושב ראש הישיבה. לדירקט
 יהיה קול נוסף או מכריע.

 הדירקטוריון יתכנס לישיבותיו לפי צורכי החברה, ולפחות אחת לשלושה חודשים. .136

יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, ולקבוע את המקום והמועד  .137
 לקיום ישיבת הדירקטוריון. 

גרוע מן האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס את הדירקטוריון, מבלי ל .138
 בהתקיים כל אחד מאלה:

קבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת דירקטור, לשם דיון בנושא שיפורט  138.1
 בדרישתו;

 קבלת הודעה או דיווח של המנהל הכללי המצריכים פעולה של הדירקטוריון; 138.2

בון המבקר על ליקויים מהותיים בבקרה קבלת הודעה מאת רואה החש 138.3
 החשבונאית של החברה.

עם קבלת הודעה או דיווח כאמור לעיל, יכנס יושב ראש הדירקטוריון את הדירקטוריון, 
ללא דיחוי, ולא יאוחר מתום עשרים ואחד ימים ממועד הדרישה, ההודעה או הדיווח, לפי 

 הענין.

ינתן לכל חברי הדירקטוריון, לפחות הודעה מראש על כינוס הדירקטוריון ת 139.1 .139
ארבעים ושמונה שעות לפני מועד הישיבה, אלא אם לדעת יושב ראש הדירקטוריון 
יש לכנס ישיבה במועד קצר יותר, לפי שיקול דעתו, ובלבד שמועד המסירה יהיה 
סביר בנסיבות הענין )הודעה כאמור יכול ותנתן במכתב, במברק, בטלקס, בפקס, 

 פה או בכל אמצעי תקשורת אחר(.-י, בטלפון, בעלבדואר אלקטרונ

 רובבהסכמת במקרים דחופים ועל אף האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון,  139.2
 הדירקטורים, להתכנס לישיבה ללא הודעה.

 סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול: .140

 נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון; 140.1

 לעיל; 138אים שנקבעו כאמור בתקנה נוש 140.2

 (. "סדר היום" -)להלן  

בהודעה על כינוס הדירקטוריון יצויין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס וכן פירוט סביר של  .141
 העניינים שידונו בישיבה, על פי סדר היום.

הודעה על ישיבת הדירקטוריון תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, אלא  .142
 ש הדירקטור כי ההודעה תימסר לו במקום אחר.אם ביק
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( 3שלושה )בנוכחות יהיה "( מנין חוקי" –)להלן המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון  .143
חברי דירקטוריון המכהנים במועד הישיבה. הדירקטוריון רשאי לקבוע מנין חוקי אחר 

  לפתיחת ישיבת הדירקטוריון.
יחולו ההוראות  16.5.2015עד ליום במהלך התקופה , לעיל 143בתקנה  על אף האמור .א.143

 הבאות:

( חברי דירקטוריון המכהנים במועד 4) ארבעההמנין החוקי יתהווה בנוכחותם של  1.א.143
דירקטור /או מבין הדירקטורים החיצוניים  ו( 2)לפחות שניים הישיבה, מתוכם 
לא התקיים מנין חוקי  .)דהינו, שניים מבין כל המנויים לעיל( הנאמן )או חליפו(

הישיבה  תתקייםדקות מהמועד שנקבע לפתיחת הישיבה,  30כאמור בתוך 
מועד כאמור ציון בהודעה על כינוס הישיבה, ובהעדר מראש שצויין  נדחהמועד ב
 "(,ישיבה נדחית" –)להלן באותו מקום ובאותה שעה  ליום העסקים הבא –

( חברי דירקטוריון המכהנים 2) נישבנוכחות ובישיבה נדחית יתהווה מנין חוקי 
 .(1)אחד דירקטור חיצוני במועד הישיבה מתוכם לפחות 

דירקטורים או ( 10)על אף האמור לעיל, אם דירקטוריון החברה ימנה עשרה  .2.א.143
( חברי דירקטוריון המכהנים 4) ארבעהבנוכחותם של  יתהווההמנין החוקי יותר, 

( מבין הדירקטורים החיצוניים, 2ם )במועד הישיבה, מתוכם לפחות שניי
( חברי דירקטוריון המכהנים במועד הישיבה 2) שניבנוכחות  –ובישיבה נדחית 

 (.1מתוכם לפחות דירקטור חיצוני אחד )

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות הדירקטוריון  144.1 .144
יעים בה, מבלי להביא יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצב

בחשבון את קולות הנמנעים. היו הקולות שקולים יהיה ליושב ראש הדירקטוריון 
קול נוסף. יושב ראש הדירקטוריון יהיה רשאי אך לא חייב להפעיל את הקול 

 הנוסף הנתון לו.

היו הקולות שקולים, תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון  144.2
 כנדחית.

ן רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטוריו .145
הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. הדירקטוריון רשאי להסדיר 

 את האופן והדרכים לניהולה של ישיבה באמצעי תקשורת.

 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים .146
לא להתכנס לדיון באותו הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו 

 עיל, יחולו על החלטה זו, בשינויים המחוייבים, לפי הענין.ל 144 -ו 143. הוראות תקנות ענין

כל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי, יהיו לה כל הסמכויות והכוחות הנתונים  .147
 ותה עת.לדירקטוריון בא

 פרוטוקולים

הדירקטוריון יגרום לכך כי ייערכו פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון;  .148
 הפרוטוקולים יירשמו, בספרים שיוכנו למטרה זו, ויכללו, בין היתר, את הפרטים שלהלן:

 שמות הדירקטורים המשתתפים והנוכחים האחרים בכל ישיבת דירקטוריון; 148.1

 בות הדירקטוריון וההחלטות שנתקבלו.העניינים שנדונו בישי 148.2

שניהל דירקטור אחר כל פרוטוקול יאושר וייחתם על ידי יושב ראש הדירקטוריון או על ידי 
 הישיבה, לפי הענין; פרוטוקול שאושר ונחתם, כאמור, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו. את

 קטוריון.לעיל, יחולו גם על ישיבותיה של כל ועדת דיר 148הוראות תקנה  149.1 .149

לעיל, יאושר  146פרוטוקול החלטה שהתקבלה ללא התכנסות, כאמור בתקנה  149.2
וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או בידי המזכיר. על אף האמור לעיל יושב 
ראש הדירקטוריון או המזכיר, לפי הענין, רשאי )אך לא חייב( להורות, כי 

ורפו חתימות לפרוטוקול החלטה שהתקבלה ללא התכנסות כאמור, יצ
 הדירקטורים.
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 המנהל הכללי

הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למנות מנהל כללי לחברה, ורשאי הוא למנות יותר ממנהל  .150
(. כן רשאי הדירקטוריון לפטר את "המנהל הכללי" -כללי אחד )כל אחד מהם ייקרא להלן 

זה בינו לבין המנהל הכללי או להחליפו בכל עת שימצא לנכון, בכפוף להוראות כל חו
 החברה.

 המנהל הכללי אינו חייב להיות בעל מניות בחברה ואינו חייב להיות דירקטור. .151

המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה, במסגרת המדיניות שקבע  .152
 הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

זה או מכוחו, למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון  .153
לרבות על פי החלטת הדירקטוריון, לאורגן אחר של החברה ולמעט סמכויות כאמור 

לעיל, אם יועברו; המנהל הכללי  125שיועברו ממנו לדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנה 
 יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למסור בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה,  .154
ולהעניק למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון זה, כפי שיראה בעיניו, והוא 
רשאי להעניק מסמכויות אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות, באותם תנאים ובאותן 

אלה, הן  הגבלות כפי שייראה בעיני הדירקטוריון, וכן רשאי הדירקטוריון להעניק סמכויות
ללא ויתור על סמכויותיו בנדון והן במקומן או תחתן, כולן או חלקן, והוא רשאי מעת לעת 

 לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה, כולן או חלקן.

המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים,  .155
לי ובין לענין מסויים, בין בהחלטה הכפופים לו; אישור כאמור יכול שינתן בין באישור כל

 מסויימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים,  .156
בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסויימת ובין במסגרת 

 נהלי הדירקטוריון.

של המנהל הכללי יקבעו על ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות חוק החברות.  תנאי כהונתו .157
שכרו של המנהל הכללי יכול שישולם על ידי תשלום משכורת או דמי עמילות או השתתפות 

 ברווחים או על ידי הענקת ניירות ערך או זכות לרכישתם, או בכל דרך אחרת.

 
 תוקף פעולות ואישור עסקאות

ו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון או על ידי כל אדם כל הפעולות שנעש .158
יהיו  -הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי המנהל הכללי, לפי הענין 

תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת 
י, לפי הענין, או שמי מנושאי המשרה הדירקטוריון, הדירקטור, חבר הועדה או המנהל הכלל

 האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה  .159
או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל שליטה בחברה יש בה 

גדר תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה ואינן בענין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, 
 יאושרו בדרך, כדלקמן:ו/או בעל השליטה 

על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת או על ידי גורם אחר שיוסמך לכך על  159.1
ידי הדירקטוריון, בין בהחלטה מסויימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון, בין 

עסקאות ובין בהסמכה לעסקה  בהסמכה כללית, בין בהסמכה לסוג מסויים של
 מסויימת.

אישור כאמור לעיל יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסויים של עסקאות  159.2
 או על ידי אישור עסקה מסויימת.

בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה כללית הניתנת לחברה על ידי נושא משרה או בעל  .160
ם תהווה משום גילוי של נושא המשרה או שליטה בחברה, בדבר היותו בעל ענין בגוף מסויי

בעל השליטה, לחברה, בדבר עניינו האישי, לצורך כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל, 
 בעסקה שאינה חריגה.
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 חתימה בשם החברה

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם  .161
ן ביחד עם אדם אחר, בין באופן כללי ובין לפעול ולחתום בשם החברה, בין לבדו ובי

 לעניינים מסויימים.

לחברה תהיה חותמת הנושאת את שם החברה. החתימה על מסמך לא תחייב את החברה,  .162
אלא אם כן חתמו עליו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף חותמת החברה או שמה 

 המודפס.

 מינוי באי כח

קטוריון בכל עת, ליפות את כוחו של כל אדם בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדיר .163
להיות בא כוחה של החברה לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ושיקול דעת, לאותה תקופה 
ובכפוף לאותם תנאים, והכל, כפי שימצא לנכון. הדירקטוריון יהיה רשאי להעניק לאותו 

ות, ההרשאות אדם, בין היתר, סמכות להעביר לאחר, באופן מלא או חלקי, את הסמכוי
 ושיקול הדעת המסורים לו.

  פטור, שיפוי וביטוח

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה, הן מראש והן בדיעבד, לפטור נושא משרה  .164
על אף האמור  בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

ותו כלפיה עקב הפרת חובת לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחרי
 הזהירות בחלוקה. 

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא  .165
משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל 

 אחד מאלה:

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר; 165.1

ונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו הפרת חובת אמ 165.2
 יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר; 165.3

חבות כספית שתוטל על נושא משרה, בשל תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף  165.4
 ניירות ערך"(; "חוק -)להלן  1968-()א( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח1נד)א()52

הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מינהלי שהתנהל בעניינו, לרבות  165.5
 הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

  –" הליך מינהליבתקנון זה, "

)שכותרתו  4הטלת עיצום כספי בידי הרשות(, פרק ח' -)שכותרתו  3הליך לפי פרק ח'
 1נהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית( או פרק ט'הטלת אמצעי אכיפה מי -

הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית  -)שכותרתו 
 בתנאים(, לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת;

 1הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ז'א' 165.5
 הליך)להלן: " 1988-ההגבלים העסקיים, התשמ"ח עיצום כספי(, לחוק -)שכותרתו 

"(, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר מינהלי מכוח חוק ההגבלים
 טרחת עורך דין;

 רוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.יכל א 165.6

 - ו/או כל דין אחר בכפוף להוראות חוק החברות .166

"( של ההתחייבות לשיפוי" -לשיפוי )להלן תחייבות מראש החברה ראשית לתת ה 166.1
 נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

להלן, שתוטל עליו  167.1בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנת משנה  166.1.1
עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, ובלבד שההתחייבות 
לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות 

חברה בפועל, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, וכן לסכום או לאמת ה
מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, 
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ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים 
לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת 

 ם סבירים בנסיבות העניין;המידה אשר הדירקטוריון קבע כי ה

 להלן.  167.6עד  167.2כמפורט בתקנות משנה  166.1.2

לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה  166.1מבלי לגרוע מן האמור בתקנה  166.2
להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה  167בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 

 שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

לעיל, יכול שיינתנו בשל חבות או  166, כאמור בתקנה בדיעבד או שיפויהתחייבות לשיפוי  .167
להלן, שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולה  167.4עד  167.1הוצאה כמפורט בתקנות משנה 

 שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כדלקמן:

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן  167.1
 ;"(אדם אחר חבות)להלן: " פשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפטב

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב  167.2
חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר 

ית כחלופה הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספ
להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית 

או בקשר  כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית
  -; בתקנת משנה זולעיצום כספי

משמעו  -סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית 
 1982-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב 62יף סגירת התיק לפי סע

"(, או עיכוב הליכים בידי היועץ חוק סדר הדין הפלילי" - )בתקנת משנה זו
 לחוק סדר הדין הפלילי; 231המשפטי לממשלה לפי סעיף 

חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה  -"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" 
, קנס 1985-ת קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ולהליך פלילי, לרבו

על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או 
 כופר.

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או  167.3
ה או בשמה או בידי אדם שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החבר

אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה 
 דורשת הוכחת מחשבה פלילית. 

חבות כספית שתוטל על נושא משרה, בשל תשלום לנפגע הפרה, כאמור בסעיף  167.4
 ()א( לחוק ניירות ערך;1נד)א()52

לעיל,  165.5נהלי, כהגדרתו בתקנה הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מי 167.5
 שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין

הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מינהלי מכוח חוק ההגבלים,  167.6
לעיל, שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות  א'5.165כהגדרתו בתקנה 

 חת עורך דין;סבירות, ובכלל זה שכר טר
כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא  167.6167.7

 משרה.

 -ו/או כל דין אחר בכפוף להוראות חוק החברות  .168

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות כל אדם, המכהן או כיהן מטעם  168.1
בחברה בת ו/או או ממלא תפקיד אחר החברה או על פי בקשתה כנושא משרה 

"נושא משרה  -קשורה של החברה ו/או בכל חברה או תאגיד אחרים )להלן  חברה
ובהתאם  לעיל, 167(, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה בחברה האחרת"

 .לעיל, בשינויים המחויבים 166.1להוראות תקנת משנה 

לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה  168.1מבלי לגרוע מן האמור בתקנה  168.2
לעיל, שהוטלה  167יעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה בחברה האחרת בד

 עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה האחרת;



 

 

-24- 

אין בהוראות דלעיל ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לענין  .169
למי התקשרותה בחוזה לביטוח אחריות ו/או לענין שיפוי ו/או לענין פטור מאחריות, בקשר 

שאינם נושאי משרה בחברה או נושאי משרה בחברה האחרת, לרבות עובדים, קבלנים או 
 יועצים של החברה.

על אף כל האמור לעיל, סכום השיפוי המירבי שתשלם החברה )בנוסף לסכומים שיתקבלו  א.  169
על פי פוליסות בטוח, בין אם ישולמו לחברה או לחברה מוחזקת על ידה, כהגדרתה להלן, 

 ,לעיל 1167.בהתאם לסעיף , אדם אחר בגין חבותלעובד(, ישולמו לנושא משרה או ובין אם 
 במצטבר, לכל נושאי המשרה או העובדים של החברה או של חברות מוחזקות על ידה, על פי

מיליון  02 כל ההתחייבויות לשיפוי בהתאם לכתבי השיפוי שיינתנו להם על ידה, לא יעלה על
)עשרים וחמישה אחוזים( מההון העצמי של החברה, לפי  25% -שווה לש"ח או על סכום ה

שפורסמו )רבעוניים או שנתיים, לפי העניין( האחרונים המאוחדים דוחותיה הכספיים 
 ., לפי הגבוה מביניהםבסמוך לפני יום התשלום בפועל של סכום השיפוי

 דיבידנדים, קרנות, מניות הטבה והיוון קרנות ורווחים

וראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לקבל החלטה על חלוקת דיבידנד ובכלל בכפוף לה .170
זאת לקבוע מועד קובע לענין הזכאות לדיבידנד. הדירקטוריון המחליט על חלוקת דיבידנד 
רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים 

 בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו.בעין, ובכלל זה בניירות ערך או 

לעיל, להפריש  170רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, כאמור בתקנה  הדירקטוריון .171
מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה או לקרנות 

ד או אחרות אשר ישמשו לפי שיקול דעת הדירקטוריון לצרכים כלשהם או לדיבידנד מיוח
להשוואת דיבידנד או למטרות כלשהן, כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו. כמו כן, 
רשאי הדירקטוריון להותיר בחברה רווחים שאין בכוונתו להמליץ או להחליט על חלוקתם 

 מבלי להעבירם לקרנות כאמור לעיל.

מים שהופרשו עד שייעשה שימוש בקרנות האמורות, רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכו .172
כאמור לעיל ואת כספי הקרנות, בכל השקעה שהיא, כפי שימצא לנכון, לטפל בהשקעות 
אלה, לשנותן או לעשות בהן שמוש אחר, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות 
מיוחדות, ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה לצורך עיסקי החברה, מבלי להחזיקה בנפרד 

 ל פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתנאים שקבע.משאר נכסי החברה, הכל ע

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון, להחליט על הקצאת מניות  173.1 .173
"מניות בתמורה  -שלהן ערך נקוב, בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב )להלן 

(, לרבות מניות הטבה, ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה, מופחתת"
)ב( לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר 302יף כמשמעותם בסע

הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום השווה 
 להפרש שבין הערך הנקוב לבין התמורה או בכל סכום אחר.

הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות ההטבה, יקבע אם מניות ההטבה יהיו   173.2
כל בעלי המניות מבלי להתחשב בסוגי המניות המוחזקות על מסוג אחד בלבד ל

ידם או שלכל בעל מניה כאמור יחולקו מניות מאותו סוג בגין כל סוג מניות 
 המוחזק על ידו.

 המניות שיוקצו על פי תקנה זו ייחשבו כנפרעות במלואן. 173.3

החברה  אם תקצה החברה מניות הטבה במועד בו יהיו לחברה ניירות ערך שהונפקו על ידי .174
והמקנים למחזיקים בהם זכויות להמירם במניות של החברה או אופציה לרכוש מניות של 

( והמחזיקים "הזכויות" -החברה )וזכויות ההמרה או אופציות כאמור ייקראו להלן 
בזכויות זכאים על פי תנאי הנפקת הזכויות להתאמה בגין חלוקת מניות הטבה בדרך של 

 צול הזכויות אזי, יחולו ההוראות הבאות:קבלת מניות הטבה במועד ני

"הקרן  -יועבר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד )להלן  174.1
סכום שיהיה שווה לסכום הנקוב של הון המניות אשר הזכאים לכל  המיוחדת"(

הזכויות או לחלקן היו מקבלים עקב הנפקת מניות ההטבה אילו היו מנצלים את 
שלגביה נוהגת  -יך הקובע את הזכות לקבל מניות הטבה זכויותיהם לפני התאר

 כולל זכאות הנובעת מכל חלוקה קודמת של מניות הטבה. -החברה לפי תקנה זו 

אם לאחר העברת כספים לקרן מיוחדת כאמור לעיל תחלק החברה מניות הטבה  174.2
( לבעלי מניותיה, כי אז יועברו לקרן "מניות הטבה נוספות" -נוספות )להלן 
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חדת, בנוסף לסכומים שכבר הועברו בגין חלוקה קודמת של מניות הטבה, המיו
סכומים נוספים אשר יהיו שווים לסה"כ הערך הנקוב של מניות ההטבה אשר היו 
מגיעות לזכאים, לו ניצלו את הזכויות ערב התאריך הקובע את הזכות לחלוקת 

וב של מניות מניות ההטבה הנוספות, בתוספת סכומים השווים לסה"כ הערך הנק
 ההטבה שהיו מוקצות לזכאים אילו הוקצו להן כבר מניות ההטבה הראשונות.

במקרה של הקצאת מניות על ידי החברה עקב ניצול הזכויות על ידי בעליהן באותם  174.3
 -ו 174.1מקרים בהם בוצעה העברה לקרן המיוחדת בגין זכויות אלה על פי תקנות 

ר, בנוסף למניות להן הם זכאים עקב לעיל, תקצה החברה לזכאים כאמו 174.2
ניצול זכויותיהם, מספר כזה של מניות נפרעות במלואן, אשר ערכן הנקוב יהיה 
שווה לסכום שהועבר לקרן המיוחדת בגין זכויותיהם, וזאת על ידי היוון סכום 

 מתאים מתוך הקרן המיוחדת.

לסיומה  אם לאחר ביצוע כל העברה לקרן המיוחדת, יפקעו הזכויות או תגיע 174.4
התקופה לניצול הזכויות אשר בגינן בוצעה ההעברה, מבלי שזכויות אלו נוצלו, אזי 
ישוחרר מהקרן המיוחדת כל סכום שהועבר לקרן המיוחדת בגין הזכויות הבלתי 
מנוצלות האמורות והדירקטוריון יוכל לטפל בסכום שישוחרר כאמור בכל דרך 

 יוחדת.שהיה זכאי לטפל בו אילמלא העברתו לקרן המ

הדירקטוריון מוסמך לאשר בעת הקצאת זכויות, התחייבות של החברה לפעול  174.5
זו לעיל וליתן כל הוראה אחרת לענין זה שתהיה דרושה  174בהתאם לאמור בתקנה 

 לפי שיקול דעתו.

לשם ביצוע כל החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה או מניות בתמורה  .175
 הדירקטוריון: מופחתת כאמור לעיל, רשאי

ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר לכך ולנקוט בכל הצעדים שיראו לו  175.1
 כדי להתגבר על קושי זה.

להוציא תעודות על שברי מניות או להחליט ששברים או שברים בסכום הנמוך  175.2
מסכום מסויים שיקבע הדירקטוריון, לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של 

 ו למכור שברי מניות ולשלם את התמורה )נטו( לזכאים להם.בעלי המניות א

להסמיך לחתום בשם בעלי המניות על כל חוזה או מסמך אחר שיהיה דרוש לשם  175.3
מתן תוקף להקצאה ו/או לחלוקה, ובמיוחד, להסמיך לחתום ולהגיש לרישום 

 לחוק החברות. 291מסמך בכתב כאמור בסעיף 

שיחולקו ולהחליט כי תשלומים במזומנים  לקבוע את השווי של נכסים מסויימים 175.4
 ישולמו לבעלי המניות על סמך השווי שנקבע. 

להקנות מזומנים או נכסים מסויימים לנאמנים לטובת מי שזכאים להם, כפי  175.5
 שייראה למועיל בעיני הדירקטוריון.

לעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את  175.6
 החלוקה, לפי הענין.ההקצאה, או 

בכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בחברה ולהוראות תקנון זה, דיבידנד או  .176
מניות הטבה, יחולקו לבעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה שבידיהם, מבלי 

 להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן.

ריבית או הפרשי הצמדה מסוג כלשהו דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא ישאו  .177
 וזאת אף אם שולמו באיחור, מסיבה כלשהי.

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה  .178
שהתמורה שנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור 

טבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות או או תמורה שתתקבל ממכירת כל מניות הה
ההתחייבויות בגין המניה האמורה, זאת, בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של 

 בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.

הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות  .179
הסדרים הקשורים בכך, הן לגבי בעלי המניות הרשומים, הן לגבי בעלי ההטבה ואת כל ה

המניות שאינם רשומים והן לגבי בעלי המניות האוחזים בשטר מניה. מבלי לגרוע מכלליות 
 האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע, כדלקמן:
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כי תשלום דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים יעשה במשרד או בכל  179.1
 מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון;

כי דיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים, יועבר לבעלי המניות האמורים  179.2
 באמצעות החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון;

 כי סכום הנמוך מסכום מסויים שיקבע על ידי הדירקטוריון לא ישלח בהמחאה. 179.3

על ידי הדירקטוריון אחרת, יחולו לענין חלוקת דיבידנד או כספים  כל עוד לא הוחלט .180
 ההוראות, כדלקמן:

דיבידנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים ישולמו לבעל מניות רשום, על  180.1
ידי משלוח המחאה בדואר לכתובתו, כפי שהיא רשומה במרשם בעלי המניות, או 

ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי במקרה של בעלים רשומים במשותף במניה למי 
המניות ביחס למניה. כל משלוח של המחאה כאמור ייעשה על סיכונו של בעל 

 המניות הרשום.

על אף האמור לעיל, לא ישלחו בהמחאה בדואר דיבידנד או כספים לבעל מניה שלא  180.2
מסר לחברה כתובת או לבעל מניה הנחשב כמי שלא מסר לחברה כתובת, כאמור 

 הלן.ל 203בתקנה 

סכומי דיבידנד שהוחלט על חלוקתם ולא נדרש תשלומם, ישארו בידי החברה, אשר תהיה  .181
רשאית להשקיעם או לעשות בהם כל שימוש אחר לטובת החברה עד שידרשו, והחברה לא 
תיחשב כנאמן ביחס אליהם ולא תחול עליה חובה להפקידם בחשבון נאמנות או פקדון נושא 

 .ריבית או נושא תשואה כלשהו

דיבידנד שלא נדרש תשלומו בתוך שבע שנים ממועד הכרזתו, יהיה לקניינה המוחלט  .182
 והבלעדי של החברה ובעל המניות לא זכאי לדרוש את תשלומו.

 
 מסמכי החברה

לחוק  184לבעלי המניות תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף  183.1 .183
 החברות, בהתקיים התנאים שנקבעו לכך.

לעיל, רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו,  183.1מהאמור בתקנה  מבלי לגרוע 183.2
להחליט על מתן זכות עיון במסמכי החברה, או כל חלק מהם, לרבות לבעלי מניות, 

 כולם או חלקם, כפי שימצא לנכון.

לבעלי המניות לא תהא זכות עיון במסמכי החברה או בכל חלק מהם, אלא אם  183.3
י חוק החברות או על פי תקנון זה או אם הורשו הוענקה להם זכות כאמור, על פ

 לעיל. 183.2לכך על ידי הדירקטוריון, כאמור בתקנה 

בכפוף להוראות כל דין, כל ספר, פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו, על פי דין או על  .184
 פי תקנון זה, ינוהל על ידי אמצעים טכניים, מכניים, או אחרים, כפי שיחליט הדירקטוריון.

 
 דוחות כספיים

הדוחות הכספיים של החברה יאושרו על ידי הדירקטוריון ויחתמו בידי מי שיוסמך לכך על  .185
 ידי הדירקטוריון וכנדרש על פי דין.

 מבקר פנימי

 דירקטוריון החברה ימנה לחברה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת. .186

או המנהל הכללי, כפי  הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון .187
שייקבע הדירקטוריון. אם לא קבע הדירקטוריון אחרת, יהיה יושב ראש הדירקטוריון 

 הממונה הארגוני על המבקר הפנימי.

המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון או לאישור ועדת הביקורת, כפי שיקבע  .188
ון או ועדת הביקורת, הדירקטוריון, הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית והדירקטורי

לפי הענין, יאשרו אותה בשינויים הנראים להן. כל עוד לא קבע הדירקטוריון אחרת, תוגש 
 תוכנית העבודה לועדת הביקורת ותאושר על ידה.
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 רואה חשבון מבקר

רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים יתמנו בכל אסיפה שנתית, וישמשו בתפקידם  .189
 שלאחריה.עד תום האסיפה השנתית 

על אף האמור לעיל, רשאית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון מבקר או רואי חשבון 
מבקרים לתקופה ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר 

 זו שבה מונה או מונו, לפי הענין.

ריון את לעיל, יקבע הדירקטו 189מונה לחברה רואה חשבון מבקר, כאמור בתקנה  190.1 .190
 שכרו עבור פעולת הבקורת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת  190.2
 ביקורת, ייקבע בידי הדירקטוריון.

 
 הודעות

מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי מניות )לרבות חברה לרישומים( על פי הוראות  .191
 תקנון זה ייעשו באחת הדרכים הנזכרות להלן בפרק זה.החוק או על פי 

 לעיל. 80הודעה על אסיפה כללית תימסר כאמור בתקנה  .192

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה, על  193.1 .193
ידי מסירה ביד, או על ידי פקסימיליה או על ידי משלוח בדואר או על ידי דואר 

שלוח בדואר ייעשה לפי כתובתו של בעל המניה, הרשומה במרשם, או אלקטרוני; מ
אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח 
הודעות אליו. הודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה, תישלח לבעל המניה, 
בהתאם למספר הפקסימיליה שנמסר על ידו לחברה. הודעה הנמסרת בדואר 

 אלקטרוני תישלח לבעל מניה בהתאם לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר לחברה.

הודעה או מסמך שנמסרו לידיו של בעל מניה, ייחשבו כאילו נמסרו במועד  )א( 193.2
 מסירתם לידיו.

הודעה או מסמך שנשלחו על ידי הדואר, יחשבו כאילו נמסרו כהלכה, אם  )ב(
תובת הנכונה ומבויילים נמסרו למשלוח בבית דואר כשהם נושאים את הכ

כדין. המסירה תיחשב כאילו בוצעה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך 
הרגילה על ידי הדואר, ולא יותר משלושה ימים מהתאריך שבו נמסר 

 המכתב המכיל את ההודעה כאמור בבית הדואר.
 

הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תחשב כנמסרת עשרים  )ג(
 ת לאחר שיגורה.וארבע שעו

אין באמור לעיל כדי להטיל חובה על החברה למסור הודעה לבעל מניה שלא מסר  193.3
כתובת למסירת הודעות, או לבעל מניות שנחשב כמי שלא המציא לחברה כתובת 

 להלן. 203כאמור בתקנה 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למסור הודעה לבעלי המניות, על ידי פרסום  .194
עם אחת, בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל, היוצאים לאור בשפה ההודעה פ

לעיל. תאריך הפרסום  193העברית, הן בנוסף והן במקום מסירת ההודעה, כאמור בתקנה 
 בעתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות.

ר שיקבע הדירקטוריון החברה רשאית להודיע על מסירת מסמך במשרד או בכל מקום אח .195
 או בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות האינטרנט.

לבעלים במשותף במניה רשאית החברה למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם לשותף  .196
 ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, לגבי אותה מניה.

 מסירת הודעה או מסמך לאחד מבני המשפחה הגרים עם האדם שלו הם מיועדים תחשב .197
 כמסירתם לידיו של אותו אדם.

כל אדם שנתגלגלה לידיו זכות לכל מניה, מכוח הדין, על פי העברה או בדרך אחרת, תחייב  .198
אותו כל הודעה ביחס לאותה מניה, שנמסרה כדין לאדם שממנו נובעת זכותו לאותה מניה, 

 בטרם נרשמו פרטיו במרשם.
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ם להוראות תקנון זה יחשבו כל מסמך או הודעה שנמסרו לבעל מניות בחברה, בהתא .199
כנמסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגלו או פירוקו של אותו בעל מניות או הסבת 
הזכות במניות, על פי דין )בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו(, כל עוד לא נרשם אחר 

י במקומו כבעל המניות, ומשלוח או מסירה כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגב
כל אדם המעונין באותן מניות ו/או הזכאי להן מכח הסבת הזכות, על פי דין, בין אם ביחד 

 עם אותו בעל מניות ובין אם מכוחו או במקומו.

בכפיפות להוראות כל דין, רשאי בעל מניה, דירקטור או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל  .200
אש ובין בדיעבד, בין למקרה הודעה לפי תקנון זה או לפי החוק, לוותר על קבלתה, בין מר

מיוחד ובין באופן כללי, ומשעשה כן יחשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין, וכל הליך או 
 פעולה, שבגינן היה צריך לתת את ההודעה, יחשבו כתקפים ושרירים.

אישור בכתב חתום על ידי דירקטור או על ידי מזכיר החברה בדבר משלוח מסמך או מתן  .201
אופנים המפורטים בתקנון זה, יחשב כהוכחה מכרעת לגבי כל פרט הכלול הודעה באיזה מה

 בו.

כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה  .202
מסויימת, יובא יום המסירה במנין מספר הימים או התקופה, פרט אם נקבע אחרת. ניתנה 

ראו אותה כאילו נתקבלה במועד המוקדם הודעה ביותר מאחת הדרכים המפורטות לעיל, י
 ביותר שבו היא נחשבת כנמסרת, כאמור לעיל.

כאשר לחברה יסוד להניח כי כתובת שהמציא בעבר בעל מניות, לחברה, אינה עוד כתובתו,  .203
 ייחשב אותו בעל מניות כמי שלא המציא לחברה כתובת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

המציא, מכתב בדואר רשום בו נתבקש כאשר החברה שלחה לו, לפי הכתובת ש 203.1
לאשר כי הכתובת האמורה עודנה כתובתו או להודיע לחברה על כתובת חדשה, 

( יום ממועד משלוחו של מכתב זה 60והחברה לא קיבלה תשובה תוך שישים )
 בדואר רשום.

כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האמורה מכתב בדואר רשום ורשות הדואר,  203.2
או בלא לעשות כן, הודיעה לחברה כי המכתב לא נמסר לו  אגב החזרת המכתב

בכתובת האמורה הואיל ואין הוא ידוע בכתובת האמורה או מכל סיבה דומה 
 אחרת.

 מיזוג

הרוב הדרוש להחלטת האסיפה הכללית בדבר מיזוג, כאמור בפרק הראשון לחלק השמיני  .204
סיפה הכללית או אסיפת אם וככל שמיזוג כאמור טעון את אישורה של האלחוק החברות, 
 הינו רוב מיוחד.סוג, על פי דין, 

 פירוק

אלא אם נקבע במפורש אחרת  -במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי  .205
 -בתקנון זה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי 

נכסי החברה העומדים לחלוקה לבעלי מניותיה, יחולקו בין בעלי המניות, באופן  205.1
 ערך הנקוב של כל מניה, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן.יחסי ל

באישורה של האסיפה הכללית, ברוב מיוחד, יכול המפרק לחלק את נכסי החברה  205.2
בעין וכן למסור כל נכס  העומדים לחלוקה, או כל חלק מהם, בין בעלי המניות

, באישור העודפים לידי נאמן בפקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק מהנכסים
האסיפה הכללית, ימצא לנכון. לשם חלוקת עודף הרכוש בעין, רשאי המפרק לקבוע 
את הערך הראוי של הרכוש העומד לחלוקה ולהחליט כיצד תבוצע החלוקה בין 

 בעלי המניות בהתחשב בזכויות הנלוות לסוגי המניות השונים בחברה, שבבעלותם.

לעיל  205.2כאמור בתקנה  במקרה שניירות ערך כלשהם המיועדים לחלוקה 205.3
נושאים חבות לדרישות תשלום או חבות אחרת, כל אדם הזכאי על פי חלוקה 
כאמור לאיזו מן המניות האמורות רשאי, בתוך עשרה ימים לאחר קבלת ההחלטה 
המיוחדת, להורות למפרק, באמצעות הודעה בכתב, למכור את חלקו היחסי ולשלם 

 המפרק יפעל בהתאם. -עשי לו את התקבולים נטו, ואם הדבר מ
*  * 

* 
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לאשר את התחייבות החברה לשיפוי הדירקטורים  הוחלט על ידי החברה 1999יולי ובחודש  הואיל
)להלן:  דולר ארה"ב 6000000000עד לסך מצטבר כולל בש"ח של  ונושאי המשרה האחרים בחברה

הוחלט על ידי החברה לאשר את התחייבות החברה  2007אוגוסט בחודש 0 "(9111יפוי אירועים ש"
 18לעבודות קטע לשיפוי נושא משרה בחברה בקשר עם חוות דעת משפטית שניתנה על ידיו בהתייחס 

הוחלט על ידי החברה לאשר את  2007בחודש מאי  0"(91קטע שיפוי )להלן: "בכביש חוצה ישראל 
ת החברה לשיפוי הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בחברה בקשר עם תשקיף מדף של התחייבו

 ;"(7002שיפוי תשקיף )להלן: " 2007החברה מחודש מאי 
 

מתן התחייבות לשיפוי נושאי משרה לאשר החברה הוחלט על ידי  2009ובחודש אוגוסט והואיל 
כל חבות או הוצאה0 כמפורט בכתב )לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם(0 בשל 

השיפוי האמור0 שתוטל על נושא המשרה עקב פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה בחברה ו/או ממלא 
תפקיד אחר בה ו/או נושא משרה או ממלא תפקיד אחר בתאגיד אחר כלשהו שהחברה מחזיקה בו 

או בעקיפין לאירועים המפורטים  בזכויות0 במישרין או בעקיפין0 או בעלת ענין בו0 הקשורות במישרין
  "(7001 לאירועים כתב השיפויבכתב השיפוי האמור )להלן: "

 
 דירקטורים לשיפוימראש התחייבות  מתןלאשר  הוחלט על ידי החברה 2011ובחודש ספטמבר והואיל 

לאור פעילות החברה בפועל0 לדעת הדירקטוריון הצפויים בקשר עם אירועים מסוימים נושאי משרה ו
ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה0 במצטבר0 לכל הזכאים לשיפוי0 על פי כל כתבי השיפוי 
לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו0 ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא 

שקיף 0 כתב שיפוי ת018 כתב שיפוי קטע 1999כתב שיפוי אירועים בעתיד )ובכלל זאת0 להסרת ספק0 
כתב שיפוי אירועים )"( כתב שיפוי לאירועים קודם)להלן: " (2009 לאירועים כתב השיפוי0 ו2007
 כתב השיפויו 2009כתב שיפוי לאירועים 0 02007 כתב שיפוי תשקיף 018 כתב שיפוי קטע 1999

 ;"(כתבי השיפוי הקודמים0 יכונו יחד להלן: "לאירועים קודם
 
 

של  התגמוליט דירקטוריון החברה0 לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת החל 27.11.2016וביום  הואיל
התחייבות החברה למתן התחייבות מראש לשיפוי את ו כתב שיפוי לאירועיםהענקת החברה0 לאשר 

"(0 בהתאם לתנאי השיפוי נושאי משרה" :הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בחברה )להלן0 ביחד
  "(;תב השיפויכ" :המפורטים בכתב שיפוי זה )להלן

אישרה האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה  ________________וביום  והואיל
 "(;שיפויההחלטת " :)להלן

 0 היננו להודיעך כדלקמן;בתאגידים אחריםבחברה ו/או  נושא משרהוהינך  והואיל

 ההתחייבות לשיפוי .1

להלן0  2צאה כמפורט בסעיף בכפוף להוראות הדין0 החברה תשפה אותך בשל כל חבות או הו
 שתוטל עליך עקב אחת או יותר מאלה:

 ;ו/או ממלא תפקיד אחר בה פעולותיך בתוקף היותך נושא משרה בחברה .1.1

פעולותיך בתוקף היותך0 לפי בקשת החברה0 נושא משרה או ממלא תפקיד אחר  .1.2
0 או בעלת 0 במישרין או בעקיפיןבזכויות ושהחברה מחזיקה בו אחר כלשה בתאגיד
 "(; החברה האחרת")להלן:  ענין בו

לכתב שיפוי  נספח א'האירועים המפורטים במבמישרין או בעקיפין לאחד או יותר  הקשורות
 ."(נספח א'" :זה או כל חלק מהם או כל הקשור בהם0 במישרין או בעקיפין )להלן

 עילות השיפוי .2

ל0 תחול בשל חבות לעי 1ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף להלן0  3בכפוף לאמור בסעיף 
 ת שיפוי על פי דין0 כדלקמן:נוב ן0 שהינהוצאות התדיינות סבירותובשל כספית 
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חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין0 לרבות פסק דין שניתן  .2.1
 ("אדם אחר "חבות :)להלן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט

עקב חקירה או  שתוציאחת עורך דין0 הוצאות התדיינות סבירות0 לרבות שכר טר .2.2
בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך0 ואשר הסתיים בלא  ךהליך שהתנהל נגד

כחלופה להליך פלילי0 או  תחבות כספי ךובלי שהוטלה עלי ךהגשת כתב אישום נגד
אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי  ךשהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד

 נה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בעבירה שאי

 – הז בסעיף קטן

משמעו סגירת  -סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית 
: להלן) 1982-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[0 התשמ"ב 62התיק לפי סעיף 

סעיף  (0 או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי"חוק סדר הדין הפלילי"
 לחוק סדר הדין הפלילי; 231

חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה  -"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" 
0 קנס 1985-להליך פלילי0 לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות0 התשמ"ו

על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי0 עיצום כספי או 
 כופר;

ת כספית שתוטל על נושא משרה0 בשל תשלום לנפגע הפרה0 כאמור בסעיף חבו .2.3
או בשל "( חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-התשכ"ח 0()א( לחוק ניירות ערך1נד)א()52

 תשלום לנפגע הפרה לפי הסעיף האמור.

יב בהן בידי ר טרחת עורך דין0 שתוציא או שתחוהוצאות התדיינות סבירות0 לרבות שכ .2.4
בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או החברה האחרת0 לפי המקרה0 או בית משפט0 

או בידי אדם אחר0 או באישום פלילי שממנו )לרבות במסגרת תביעה נגזרת( בשמה 
0 תזוכה0 או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

 .וכן הוצאות כאמור שהוצאו בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל כנגדך

  –" נהלייהליך מבכתב שיפוי זה0 "

 -)שכותרתו  4הטלת עיצום כספי בידי הרשות(0 פרק ח' -)שכותרתו  3לפי פרק ח' הליך
)שכותרתו  1הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית( או פרק ט'

הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים0 המותנית בתנאים(0 לחוק  -
 רות ערך0 כפי שיתוקן מעת לעת;ניי

הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו בקשר עם הליך לפי  .2.5
0 לרבות 1988-העסקיים0 התשמ"ח עיצום כספי(0 לחוק ההגבלים -)שכותרתו  1פרק ז'

 .הוצאות התדיינות סבירות0 ובכלל זה שכר טרחת עורך דין

ו/או ההוצאות  לעיל 2.4הוצאות נשוא סעיף לעיל ו/או ה 2.2ההוצאות נשוא סעיף  .2.6
 "(.ההוצאות המשפטיות: "ן0 יכונו להללעיל 2.5נשוא סעיף 

0 יכריע המשפטיותהוצאות המוסכם בזה0 כי במקרה של מחלוקת לענין סבירות 
של  החברה0 אשר הראשי בנושא זה עו"ד שימונה לצורך כך על ידי יועצה המשפטי 

ופית0 מכרעת ובלתי ניתנת ופסיקתו בנושא תהיה סישמש כפוסק מכריע במחלוקת0 
 .לערעור

 סכום השיפוי המרבי .3

בגין חברות אדם אחר 0 סך כל סכומי השיפוי שתשלם החברהעל אף כל האמור לעיל0  .3.1
0 במצטבר0 לכל הזכאים לשיפוי על פי כל כתבי השיפוי לעיל 2.1בהתאם לסעיף 

כל כתב שיפוי  ועל פי0 לסעיף זהבהתאם  שיוצאו להם על פי החלטת השיפוי0
שהוציאה החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד )ובכלל זאת0 להסרת ספק0 כתבי השיפוי 

)עשרים וחמישה  25%-מיליון ש"ח או על סכום השווה ל 20(0 לא יעלה על הקודמים
האחרונים )הרבעוניים או מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים  אחוז(

של החברה0 שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום המאוחדים  (השנתיים
בגין חבות אדם  "סכום השיפוי המרבי :)להלן 0 לפי הגבוה מביניהםהשיפוי בפועל

 "(.אחר

 זה לעיל0 03 כאמור בסעיף אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם
 השיפוי המרביאו על יתרת סכום  בגין חבות אדם אחר על סכום השיפוי המרבי יעלה

בגין חבות )סכום השיפוי המרבי  )כפי שתהיה קיימת באותה עת( בגין חבות אדם אחר
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בין נושאי  היתרהחולק ת0 (""היתרהאו יתרתו0 כאמור0 ייקראו להלן:  אדם אחר
כל אחד  ( כדלהלן:"נושאי המשרה הזכאים")להלן:  המשרה שיהיו זכאים לשיפוי

על פי היחס שבין סכום  חלק יחסי מן היתרה0 ל0 0 בפועהזכאים יקבל מנושאי המשרה
שנקבע0 כאמור לעיל(  בגין חבות אדם אחרו )בהתעלם מהסכום המרבי השיפוי שיגיע ל

הסך הכולל של סכומי השיפוי0 שיגיעו לכל נושאי המשרה הזכאים0 יחדיו לבין 
 .0 כאמור לעיל(בגין חבות אדם אחר )בהתעלם מהסכום המרבי שנקבע

0 שאין בתשלום סכום השיפוי כדי לפגוע בזכותך לקבלת תגמולי ביטוח מובהר בזאת .3.2
פוליסת ביטוח שלאחריות 0 במסגרת כל 'נספח אבגין סוגי האירועים המפורטים ב

סכומי השיפוי דלעיל0 ישולמו בחברה0 שתרכוש החברה0 אם תרכוש0 וכי  נושאי משרה
וישולמו תגמולי ביטוח וזאת ככל סכומים שיתקבלו מחברת ביטוח0 לאחר ובניכוי ה

לא  שאתהבלבד כן ו 0במסגרת ביטוח שתרכוש החברה0 אם תרכוש0 לנושאי משרה
 .ךאו עבור ךזכה לכפל שיפוי בגין חבות שחברת הביטוח כבר שילמה בגינה0 לת

בהתאם0 במקרה שבו תקבל שיפוי מאת מבטח של החברה בהתאם לפוליסת ביטוח 
שיפוי אחר בגין הענין נשוא השיפוי0 ינתן  אחריות נושאי משרה או מכוח כל הסכם

שהוטלה עליך השיפוי על פי כתב זה בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית 
לבין הסכום שהתקבל מכוח פוליסת הביטוח או הסכם השיפוי  וההוצאות המשפטיות

. מודגש0 כי בגין חבות אדם אחר האחר0 בגין אותו ענין0 ובכפוף לסכום השיפוי המרבי
שיפוי זה אינו חוזה לטובת צד שלישי0 לרבות מבטח כלשהו0 והוא אינו ניתן  כתב

להמחאה0 ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו 
מחוייב המבטח על פי פוליסת הביטוח0 למעט סכום ההשתתפות העצמית הקבוע 

 בפוליסת הביטוח0 אם בכלל.

 תשלומי ביניים .4

בגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל0 תעמיד החברה רוע שיעם קרות א
לרשותך0 מעת לעת0 את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם 

0 באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם או חקירה הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי
  בכתב שיפוי זה. בעצמך0 והכל בכפוף לתנאים ולהוראות הקבועים

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך 
משפטי או חקירה כאמור ולאחר מכן יתברר0 שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם 

 להלן. 6 סכומים יחולו הוראות סעיף

 תנאי השיפוי .5

 פוי זה כפוף לתנאים שלהלן:מבלי לגרוע מן האמור לעיל0 השיפוי על פי כתב שי

 :)להלןאתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי שייפתח נגדך  - הודעת השיפוי .5.1
שבגינו  עאירועל כל חשש או איום שהליך כאמור ייפתח נגדך בקשר לכל  או "(ההליך"

לך לראשונה על כך ותעביר  שייוודעעשוי לחול השיפוי0 וזאת במהירות הראויה לאחר 
 שהיא תודיע לך0 כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך.לחברה או למי 

החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו  - ניהול ההגנה .5.2
הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה 

ורך דין )פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות(. החברה ו/או ע
כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל לידי סיום; עורך 

ניגוד  שייווצרהדין שמונה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום 
בינך לבין החברה יודיע על כך עורך הדין ואתה תהיה רשאי לקחת לעצמך  עניינים

פוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין מטעמך והוראות כתב שי
כאמור. החברה לא תסכים לעריכת פשרה שכתוצאה ממנה תידרש לשלם סכומים 

טוח שרכשה ישלא תשופה בשלהם על פי כתב שיפוי זה ואף לא ישולמו במסגרת ב
החברה0 אלא בהסכמתך המוקדמת0 בכתב. כמו כן במקרה שהחברה תבחר להכריע 

ל בוררות0 היא תהיה רשאית לעשות כן ובלבד שתינתן לכך במחלוקת בדרך ש
 . הסכמתך המוקדמת0 בכתב0 ואולם הסכמתך זו לא תימנע אלא מנימוקים סבירים

על אף האמור לעיל0 החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום את ההליך הנ"ל בדרך 
של  של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך

בוררות או פישור או גישור0 במקרים של אישומים פליליים נגדך0 אלא אם תיתן לכך 
את הסכמתך0 מראש ובכתב0 ואתה תוכל לסרב את הסכמתך האמורה בפסקה זו לפי 

 שיקול דעתך הבלעדי.



 

 
4   

לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור0 
 הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך0 בהתאם לאמור לעיל.לטפל בשמך בהגנתך באותו 

על אף האמור לעיל0 ככל שהחברה ו/או אתה תהיו עשויים להיות זכאים לשיפוי 
במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה בקשר עם ההליך0 ייעשה מינוי עורך הדין 
כאמור לעיל0 בהתחשב בזכותו של המבטח לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג 
אותך בהליך ולחובות החברה בענין זה על פי פוליסת הביטוח הנ"ל0 במיוחד אם על פי 
תנאי פוליסת הביטוח המבטח זכאי לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג אותך 
בהליך באופן שאחרת עלול יהיה המבטח להשתחרר מהתחייבויותיו לשיפוי או 

מסגרת תנאי הביטוח ובכפוף בכל מקרה0 החברה תעשה כמיטב יכולתה0 ב להקטנתן.
 להם0 להשפיע על בחירת עורך הדין בהתחשב0 בין היתר0 גם בעמדתך.

אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור  - שיתוף פעולה עם החברה .5.3
לעיל בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו 

לכיסוי כל ההוצאות שלך שיהיו כרוכות בכך  הליך משפטי0 ובלבד שהחברה תדאג
 לעיל. 3באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך0 והכל בכפוף לאמור בסעיף 

לעיל ובין אם לאו0 היא  5.2בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף  - כיסוי החבויות .5.4
דרש ילעיל0 באופן שאתה לא ת 2תדאג לכיסוי החבויות וההוצאות האמורים בסעיף 

לשלמם או לממנם בעצמך0 וזאת0 מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך 
 לעיל. 3על פי האמור בכתב שיפוי זה0 והכל בכפוף לאמור בסעיף 

השיפוי בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך0 כאמור בכתב שיפוי זה0  - פשרה או הודאה .5.5
רות0 אלא אם כן החברה לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות פשרה או בור

כמו כן0  .הענייןלאותה פשרה או לקיום אותה בוררות0 לפי ומראש תסכים בכתב 
השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת 

חשבה פלילית אלא אם הודאתך קבלה את הסכמת החברה לכך0 בכתב ומראש. מ
 מור בסעיף זה לעיל0 אלא מטעמים סבירים.החברה לא תימנע מלתת את הסכמתה כא

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה כספים  - שיפוי או ביטוח מצד שלישי .5.6
ששולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח שנרכש על 
ידי החברה או החברה האחרת0 או התחייבות שיפוי כלשהי של מאן דהוא אחר זולת 

 .החברה

כלשהו על פי כתב שיפוי  עלאירועם בקשתך לביצוע תשלום בקשר  - תשלום השיפוי .5.7
זה תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומו0 ותפעל להסדרתו של כל 

 .0 אם יידרשאישור בית המשפטרבות אישור שיידרש בקשר לכך0 אם יידרש ל

 השבת סכומי שיפוי ששולמו .6

או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה  במקרה שהחברה תשלם לך .6.1
בקשר להליך משפטי כאמור0 ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על 
אותם סכומים0 יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה0 אשר תישא 

חר )ט( לפקודת מס הכנסה0 או כל דין א3בית בשיעור המזערי שנקבע על פי סעיף יר
שיבוא במקומו0 כפי שיהיה מעת לעת0 ואשר אינה מהווה הטבה חייבת במס0 ויהיה 

דרש בכתב על ידה לעשות כן ולפי יעליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה לכשת
)עליך לאשר הסכמתך לכתב שיפוי זה0 ובכלל זה  .ם שהחברה תקבעהסדר תשלומי

 לסעיף זה0 בכתב(.

וח כתב שיפוי זה ולאחר מכן בוטלה החבות כשילמה לך החברה סכום כלשהו מ .6.2
פחת מכל סיבה שהיא0 אתה תמחה לחברה את  השולם הסכום או שסכומה שבגינ

מלוא זכויותיך להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי 
משתעשה כן0 תהא פטור מהחזרת ו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה. שהמחאה ז

תהיה חייב להחזיר את הסכום0 או  -הומחתה. לא תעשה כן הסכום שהזכות להשבתו 
 ן0 בצירוף הפרשי ריבית והצמדה0 בשיעורים ולתקופה שלפיהםיאת חלקו0 לפי העני

 תהא זכאי להחזר הסכום מאת התובע בהליך האמור.

 ניכוי שיפוי מהחברה האחרת .7

ך נושא משרה ו/או שיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותין התחייבות החברה לילענ
 בחברה אחרת0 יחולו גם ההוראות הבאות: ממלא תפקיד

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהיה זכאי לקבל  .7.1
ותקבל בפועל מהחברה האחרת במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי החברה 
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שניתנו על ידי  האחרת ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי
 החברה האחרת.

אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך  .7.2
בחברה האחרת והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה0 תידחה על ידי החברה 

ין0 תשלם לך החברה על פי יחברת הביטוח של החברה האחרת0 לפי הענ והאחרת א
מים להם תהיה זכאי על פי כתב שיפוי זה0 אם תהיה זכאי כתב שיפוי זה סכו

לסכומים אלה0 ואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים מהחברה האחרת 
ו/או על פי פוליסת הבטוח של החברה האחרת ותסמיך את החברה לגבות סכומים 

ייב ין זה הינך מתחידרש לקיום הוראות סעיף זה. לעניאלה בשמך ככל שהסמכה כזו ת
דרש על ידי החברה לצורך המחאת זכויותיך האמורות ילחתום על כל מסמך שי

 והסמכת החברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך.

כי אין בכתב שיפוי זה כדי להעניק לחברה האחרת ו/או  0למען הסר ספק מובהר בזאת .7.3
ות לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה0 לרבות0 אך מבלי לגרוע מכללי

האמור לעיל0 זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי 
ו/או  בכיסוי הביטוחי שינתן לך על ידי החברה האחרת בגין פעולה שעשית בתוקף 

 תפקידך בחברה האחרת.

 תקופת השיפוי .8

 .הוצאתושנים ממועד  9כתב שיפוי זה יעמוד בתוקפו עד לתום  .8.1

ו/או לזכות  ויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותךהתחייבבכפוף לאמור לעיל0  .8.2
ובלבד שהפעולות בגינן ברה האחרת חבחברה ו/או בגם לאחר סיום כהונתך  ךעיזבונ

0 ללא תלות במועד הגילוי של תקופת כהונתך0 כאמור לעילמהלך השיפוי נעשו ב ןיינת
 .האירוע בגינו תהיה זכאי לשיפוי לפי כתב שיפוי זה

 שונות .9

 -ב שיפוי זה בכת .9.1

"חוק ) 1999-כמשמעותו בחוק החברות0 תשנ"ט - "נושא משרה"
המבקר חשב והמזכיר החברה0 0 לרבות (החברות"

שהחברה תחליט  ממלא תפקיד אחר0ולרבות כל הפנימי 
 ;להוציא לו כתב שיפוי מכח החלטת השיפוי

 או "פעולה"
 0רת שלה( במשמעלרבות0 החלטה ו/או מחדל )או כל נגז - כל נגזרת אחרת שלה 

 ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב שיפוי זה.

התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן0 ככל  .9.2
המותר על פי דין0 לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי 

ותה או להוסיף עליה0 בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה0 לשנ
הוראת הדין האמורה0 אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר  תגבר

 ההוראות בכתב שיפוי זה.

ביחס  הקודמיםהשיפוי כתבי  מבוטליםוהסכמתך לקבלתו0 עם הוצאת כתב שיפוי זה  .9.3
פוי אם וככל שתקום לזכותך עילה לשי 0עם זאת לעיל. 1ל פעולותיך כמפורט בסעיף לכ

אחד על פי יב לשפותך החברה תחווהן על פי כתב שיפוי זה קודם שיפוי כתב הן על פי 
כתב  לפי לא תהיה זכאי לשיפוי גםבכל מקרה ו0 השיפוי בלבד0 לפי בחירתךמכתבי 

  לפי כתב שיפוי זה. וגם קודםשיפוי 

פוי אין בכתב שיפוי זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השי .9.4
המירבי בשל אירועים נשוא השיפוי0 בין מחמת שסכומי הביטוח על פי פוליסת ביטוח 

המשרה יוקטנו0 בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי  יאחריות נושא
רועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת0 ימשרה שיכסה את הא

 בחוק החברות. ובלבד שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות

החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת לבטל התחייבויותיה לשיפוי  .9.5
על פי כתב שיפוי זה או להפחית את סכום השיפוי המירבי על פיו או לצמצם את סוגי 

ככל  0רועים עליהם הוא חל0 בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהםיהא
שיחולו לאחר מועד השינוי0 ובלבד שניתנה לנושא המשרה  שהוא מתייחס לאירועים

ו תכנס ההחלטה ביום לפני המועד ש 30לפחות  0בכתב 0הודעה מוקדמת על כוונתה זו
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לתוקף. למען הסר ספק מובהר בזאת0 כי כל החלטה כאמור0 אשר תהא בה כדי להרע 
ג שהוא א תהיה בעל תחולה רטרואקטיבית מכל סוזה או לבטלו0 לאת תנאי כתב 

וכתב השיפוי טרם שינויו או ביטולו לפי הענין ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר וענין 
הליך בגינו הוגש הבכל הנוגע לכל אירוע אשר אירע טרם השינוי או הביטול0 אף אם 

כנגד נושא המשרה0 לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי. מובהר כי תיקון או שינוי 
לעיל לא יחשב להרעת תנאי עבודה מקום בו מתקיימים יחסי בכתב השיפוי כאמור 

עובד מעביד בין נושא המשרה לחברה0 וזאת מבלי שיהיה בקביעה זו להוות אמירה או 
 פרשנות ביחס לקיום יחסי עובד מעביד כאמור.

שום ויתור0 שיהוי0 המנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידך לא  .9.6
כויתור על זכויות על פי כתב זה ועל פי כל דין0 ולא ימנעו  יפורשו בשום נסיבות

מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדים המשפטים האחרים הדרושים לשם מימוש 
 הזכויות כאמור.

תק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העכתב זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק  .9.7
 החברה לחברה.

ישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב זה הינו הדין בשיפוי הדין החל על כתב  .9.8
 לוקות שינבעו מיישום התחייבות זו לשיפוי.מסורה הסמכות הבלעדית לדון במח

 לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. נספח א' .9.9

 כתב שיפוי זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות. .9.10

 

 החתימה שלה, שהוסמכו כדין.ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי 

 

_________________________ 
 בע"מ אפריקה ישראל להשקעות          

 

 לעיל. 9.3 -ו 6 פיםלסעיובכלל זה  0תנאיוכל את הסכמתי ל /תקבלת כתב שיפוי זה ומאשר /תאני מאשר

 

       _________________________ 
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 נספח א'
 

 האירועיםרשימת 
 

רך0 לרבות0 אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל0 הצעת ניירות ערך לציבור הנפקת ניירות ע .1
  על פי תשקיף0 הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.

אירוע הקשור לביצוע השקעה על ידי החברה0 לפני0 במהלך ולאחר ביצוע ההשקעה0 במהלך  .2
קעה0 לרבות פעולות הנעשות ומתן0 ההתקשרות0 החתימה0 הפיתוח והמעקב אחר ההש-המשא

יף בתאגיד בו מבוצעת ההשקעה0 ובכלל זאת0 בשם החברה כנושא משרה0 עובד או משק
 סחירים.ערך השקעה בניירות 

עסקה או הסדר0 ובכלל זה0 העברה0 מכירה או רכישה של נכסים או התחייבויות0 לרבות0 אך  .3
ת ערך0 או זכויות0 או מתן או קבלת מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל0 טובין0 מקרקעין0  ניירו

זכות בכל אחד מהם0 ולרבות הצעת רכש מסוג כלשהו וכן עסקה אחרת בניירות ערך שהנפיקה 
 החברה0 והכל0 בין אם החברה צד לה ובין אם אינה צד.

 ת הקשורות למתן דיווחים0 אישורים0 הצהרות0 בין הנדרשים על פי דין ובין אם לאו0פעולו .4
יים0 תוכניות עסקיות או תחזיות או דיווחים ואישורים בקשר לחברה או כגון דוחות כספ

לחברה בת או לחברה קשורה0 לרשויות שונות ו/או לגורמים מפקחים ו/או לנושאי המשרה 
 ו/או לבעלי המניות0 בקשר עם עסקי החברה ו/או החברה בת ו/או החברה הקשורה.

בהם פועלת החברה בבנקים0 ובכלל זאת0 ניהול חשבונות הבנק של החברה בתחומי הפעילות ש .5
 0 חוזים עתידיים וכד'.ואופציות פקדונות במט"ח0 ניירות ערך0  מכתבי אשראי0 עסקאות גידור

לרבות על  0יםם אחרמימגור אם ובין יםבנקאי יםקבלת הלוואות ואשראים0 בין אם מתאגיד .6
תחייבויות פיננסיות0 "(0 ובכלל זאת0 מתן המימוןדרך הנפקת אגרות חוב )להלן0 ביחד: "

יצירת שעבודים והעמדת בטחונות בקשר עם מימון ולרבות גיבוש הסדרים בקשר עם פירעון 
 מימון.ה

דיווחים0 הודעות ובקשות לאישור )וכן הפעולות ביסוד דיווחם0 בקשות והודעות כאמור(  .7
ערך0  ההגבלים העסקיים0 רשות ניירותמרשויות שיפוטיות ומנהליות0 לרבות0 הממונה על 

אביב בע"מ0 רשם החברות0 רשם סימני המסחר0 רשם מאגרי -הבורסה לניירות ערך בתל
  המידע0 רשם המקרקעין0 רשם המשכונות וכיוצ"ב.

פעולה בנושאים הקשורים במישרין או בעקיפין להגבלים עסקיים ובכלל זאת0 מיזוגים  .8
 והסדרים כובלים.

0 אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל0 על פי דיווח או הודעה המוגשים על פי כל דין0 לרבות .9
חוק החברות או חוק ניירות ערך0 לרבות תקנות או הוראות שנקבעו מכוחם0 או על פי דינים 
או הוראות החלים מחוץ לישראל או דיווח או הודעה המוגשים על פי כללים0 הוראות או 

 הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוץ לישראל.

 לזכויות הצבעה בחברות מוחזקות.פעולה בקשר  .10

 פעולה בקשר עם ניהול סיכוני שוק. .11

שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש0 לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל0 מיזוג0  .12
 .או מכירתן ןפירוקפיצול0 שינוי בהון החברה0 הקמת חברות בת0 

0 לרבות ניהול משא ומתן מעביד בחברה-פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין עם יחסי עובד .13
  .בקשר לתנאי העסקה או סיומם0 קידום עובדים הלוואות לעובדים והבטחות אחרות

עם יחסי מסחר של החברה0 ובכלל זה0 קבלנים פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין  .14
0 לרבות משא ומתן0 כריתה וביצוע של חוזים מכל חיצוניים0 לקוחות0 ספקים ונותני שירותים

ים שהוא עם גורמים אלה0 בהתייחס למוצרים ו/או שירותים המשווקים ו/או הנמכר מן וסוג
 .על ידי החברה או המשמשים אותה

0 ובכלל זאת0 תכנון שיונות והיתרים לפעילות החברהיפעולה בקשר להוצאת או אי הוצאת ר .15
 וכל פעילות אחרת שלגביה יש לקבל רישיון או היתר בנייה והקמה של נכסי דלא ניידי

 .מהרשויות המוסמכות

של ניירות ערך של  0 ובכלל זאת0 להסרת כל ספק0 רכישה עצמיתפעולה בקשר לחלוקה .16
 .החברה
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 ן במי מהן.יהעברת מידע הנדרש או מותר להעברה על פי דין בין החברה לבין בעלי עני .17

 פעולה הנוגעת לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים. .18

 ל החברה0 גביית חובות ומתן שירותים ללקוחות החברה.פעולה לשם קידום מכירותיה ש .19

התבטאות או אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה  .20
במהלך תפקידו ומכוח תפקידו0 ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון0 ועדה ומעדותיו או 

 פורום הנהלה כלשהו.

 

 :זה נספחב

 ;1968 -ניירות ערך0 התשכ"ח חוק  -   "חוק ניירות ערך" 

 לחוק החברות; 1כמשמעותם בסעיף   - "נייר ערך", "עסקה", "חלוקה" 

 לרבות חברה אחרת0 כהגדרתה בכתב השיפוי; -   "החברה"
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