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 )"החברה"( בע"מ  (1811אלון אנרגיה בישראל )-דור

 "(התקנות)" 2002-פי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו-לעכתב הצבעה 

 -חלק ראשון-

 בע"מ. (1988אלון אנרגיה בישראל )-דור: שם החברה .1

י מניות מיוחדת של בעלו שנתית אסיפה כללית :הכללית, המועד והמקום לכינוסה סוג האסיפה .2
הממוקם משרדה הרשום של החברה , 15:00בשעה  ,2017, במרץ 9-הה',  יוםב , שתתכנסהחברה

אסיפה נדחית  .("משרדי החברה"-ו "האסיפה: ")להלן 6097200ביורופארק, בניין צרפת, קיבוץ יקום, 
 .השעה ובאותו המקום באותה 2017 במרץ 16-הה', ביום  )ככל שתידרש(

מה של האסיפה, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן הנושאים שעל סדר יו .3
  :להצביע בכתב הצבעה זה

: מוצע לאשר את אי חידוש כהונת רו"ח מבקר נוכחי של החברה, ומינוי משרד רו"ח מבקר חדש .3.1
רו"ח ( )"PWCקסלמן וקסלמן משרד רו"ח ) -אי חידוש כהונת רואה חשבון מבקר נוכחי 

( כרואה חשבון המבקר של החברה BDOהאפט )-ולמנות את משרד רו"ח זיו"(, המבקר הנוכחי
לדוח זימון האסיפה  1.2פי ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף -"(, עלרו"ח המבקר החדש)"

 ."(דוח זימון האסיפה)להלן: " אליו מצורף כתב הצבעה זה

ת כהונתם של : מוצע לאשר הארכ(הארכת כהונת דירקטורים )שאינם דירקטורים חיצוניים .3.2
הדירקטורים המכהנים כיום בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים, עד תום האסיפה השנתית 

 תיעשהדים למינוי מחדש מהבאה של החברה, כאשר ההצבעה לגבי מינוי כל אחד ואחד מהמוע
 :בנפרד

 מר ישראל יניב. .3.2.1

 משה.-מר מרדכי בן .3.2.2

 מר עודד גולן. .3.2.3

 מר עודד נגר. .3.2.4

 מויאל.-מר שחר בן .3.2.5

 דה ונדרולדה.מר יהו .3.2.6

: מוצע לאשר מדיניות תגמול לנושאי המשרה אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה .3.3
 לדוח זימון האסיפה. כנספח ג'המצורף בחברה בהתאם לנוסח 

: מוצע לאשר תיקון תקנון ההתאגדות של החברה )סעיפים הנוגעים לפטור שיפוי וביטוח( .3.4
לתקנון ההתאגדות של  161 – 162.7, 166.3 – 166.4 ,164.4 – 164.6תיקונים בסעיפים ריכת ע

החברה, כמפורט בנוסח תקנון ההתאגדות המוצע, המובא בסימון שינויים ביחס לתקנון 
 "(.תקנון ההתאגדות המתוקןלדוח זימון האסיפה )להלן: " כנספח ד'הקיים, המצורף 

: לפטור שיפוי וביטוח(נוגעים  שאינםסעיפים בהתייחס לתיקון תקנון ההתאגדות של החברה ) .3.5
, 164.4 – 164.6ריכת תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה )למעט סעיפים עמוצע לאשר 

כמפורט בנוסח תקנון ההתאגדות לעיל(,  3.4המנויים בסעיף  161 – 162.7, 166.3 – 166.4
 .המתוקן

של נושאי פי כתב שיפוי מתוקן, בתנאי כהונה והעסקה -אישור הכללת התחייבות לשיפוי על .3.6
בחברה, כפי שיכהנו מעת לעת, ובכלל זה בעל השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או מי  משרה
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מוצע לאשר הכללת התחייבות : שלבעל השליטה עשוי להיות עניין אישי באישור תנאי כהונתו

 ובכלל זהבתנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה, כפי שיכהנו בה מעת לעת, לשיפוי 
באישור תנאי מי שלבעל השליטה עשוי להיות עניין אישי  ו/אוקרובו ו/או בחברה  בעל השליטה

 נספח ה'כהמצורף , מתוקןפי נוסח כתב השיפוי ה-, על"(ההתחייבות לשיפוי)להלן: " כהונתו
 זימון האסיפה. לדוח  1.7בסעיף  לאמורלדוח זימון האסיפה, ובהתאם 

שכתב , המיידיאמור בדוח ההאסיפה ראו  מה שלר יועל סד יםהעומד יםנוספים בקשר לנושא לפרטים
)לעיל   www.magna.isa.gov.ilבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: הצבעה זה מצורף לו, 

באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: ו"( ההפצה אתר: "ולהלן
www.tase.co.il " :(."הבורסה"-ו "הבורסה אתר)לעיל ולהלן 

 : תוהמוצע ותמקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה .4

המתוקן,  תקנון ההתאגדות יבנוסחובכלל זה הנ"ל,  תוהמוצע ההחלטותהמלא של  ןניתן לעיין בנוסח
עם עו"ד  מראש  בתיאום , במשרדי החברה, וזאתבדוח המיידיו, המוצעהשיפוי  מדיניות התגמול וכתב

, 09-9514353, פקס: 09-9618600שמספרו:  עץ המשפטי ומזכיר החברה, בטלפוןאמיר ליסטוונד, היו
  .הבורסה, עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתר ההפצה ובאתר 15:00-ל 10:00ה' בין השעות -בימים א'

 :יםלכהונת דירקטור יםמועמדב ידיעת החברה, לגבי , למיטפרטים .5

אינו מכהן בוועדות , ו12.08.2015, מונה לכהן כדירקטור בחברה ביום מר ישראל יניב .5.1
 ר' האמורלתקנות הדוחות  26לפי תקנה , כנדרש אודות מר יניבנוספים לפרטים  הדירקטוריון.

זה על דרך ההפניה. לא חלו שינויים  , הנכלל בדוח2015לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  14בסעיף 
, להוציא האמור בסעיף 2015 לשנת התקופתי"ח בדו"ל הנ הדירקטורבפרטים שדווחו לעניין 

  .האסיפה זימון לדוח 1.3

בוועדות ואינו מכהן , 11.09.2016משה, מונה לכהן כדירקטור בחברה ביום -מר מרדכי בן .5.2
  הדירקטוריון.

בוועדות  ואינו מכהן, 11.09.2016רקטור בחברה ביום מר עודד גולן, מונה לכהן כדי .5.3
 הדירקטוריון. 

, ומכהן בוועדת הביקורת, ועדת 11.09.2016מר עודד נגר, מונה לכהן כדירקטור בחברה ביום  .5.4
 התגמול וועדת המאזן. 

, ואינו מכהן בוועדות 11.09.2016מויאל, מונה לכהן כדירקטור בחברה ביום -מר שחר בן .5.5
 הדירקטוריון. 

, ואינו מכהן בוועדות 11.09.2016מר יהודה ונדרולדה, מונה לכהן כדירקטור בחברה ביום  .5.6
 הדירקטוריון. 

לתקנות  26לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהונת דירקטורים כמפורט לעיל, כנדרש לפי תקנה 
 לדוח זימון האסיפה. המצורף בנספח א'האמור  הדוחות ר'

 .תיעשה בנפרד, לכהונת דירקטורים מהמועמדיםכל אחד ואחד  ההצבעה לגבי מינוייצוין כי  .6

 :ההחלטותהרוב הדרוש לקבלת  .7

רוב רגיל של בעלי  לעיל הנו 3.5-, ו3.2, 3.1המפורטות בסעיפים הרוב הנדרש לאישור ההחלטות  .7.1
 המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, והנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח. 

לעיל )אישור מדיניות תגמול( הנו רוב  3.3לטות המפורטות בסעיף הרוב הנדרש לאישור ההח .7.2
רגיל של בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, והנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות 

 שלוח, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
http://www.tase.co.il/
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ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי באסיפה הכללית ן קולות הרוב יבמני .7.2.1

, המשתתפים בהצבעה; מדיניות התגמול באישוראו בעלי עניין אישי השליטה בחברה 
 ם. ין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעייבמנ

לעיל לא עלה על  7.2.1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה  .7.2.2
 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 2%שיעור של שני אחוזים )

)תיקון תקנון ההתאגדות ביחס  3.4 רש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיפיםוב הנדהר .7.3
)אישור ההתחייבות לשיפוי( הנו רוב רגיל של  3.6-הנוגעים לפטור, שיפוי וביטוח(, ולסעיפים 

בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה, והנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, 
 ובלבד שיתקיים אחד מאלה: 

ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי באסיפה הכללית ן קולות הרוב יניבמ .7.3.1
ין כלל הקולות של בעלי יהמשתתפים בהצבעה; במנעניין אישי באישור העסקה, 

 ם;המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעי

על לעיל לא עלה  7.3.1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה  .7.3.2
 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.2%שיעור של שני אחוזים )

 :בדבר עניין אישי/זיקההודעה  .8

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של 
)תיקון תקנון  3.4)אישור מדיניות התגמול(,  3.3כמפורט בסעיפים בעל מניות בקשר עם ההחלטות 

, כנדרש )אישור התחייבות לשיפוי( לעיל 3.6אגדות בענינים הנוגעים לפטור שיפוי וביטוח( וסעיף ההת
 בעל כי, יובהר, וכן מקום לתיאור הזיקה הרלוונטית, אם קיימת. מכוחו פי חוק החברות והתקנות-על

 עתוהצב תובא לא, מהותה את תיאר לא/או ו כאמור זיקה של היעדרה או קיומה סימן שלא מניות
 .במניין

 : תוקף כתב ההצבעהדרך ההצבעה ו .9

"(, זכאי לקבל בעל מניות שאינו רשוםבעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה )להלן: " .9.1
 הבורסה חבר של בסניף במניותיו מחזיק הוא שבאמצעותו הבורסה מחבר הבעלות אישור את
 תינתן זה לעניין שבקשה בלבדו, זאת ביקש אם, בלבד המשלוח דמי תמורת מענו אל בדואר או

 .מסוים ערך ניירות לחשבון מראש

יהיה תוקף רק אם צורף לו: אישור בעלות של בעל של בעל מניות שאינו רשום ההצבעה  לכתב .9.2
המניות שאינו רשום )קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות 

ל שם החברה לרישומים(, או אם נשלח לחברה בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות ע
שכתב ההצבעה יגיע  , באופן כזהאישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

לפני  שעות (4) מארבע יאוחר לא , בצרוף אישור הבעלות כאמור,למשרדה הרשום של החברה
נעילת ד מוע)להלן: " יןיהענ לפי, הנדחית האסיפה או, מועד כינוס האסיפה הכללית

 ."(המערכת

החברה, דהיינו בעל מניות עפ"י  מניות בעלי במרשם הרשוםכתב ההצבעה של בעל מניות ל .9.3
 צילום או זהות תעודת צילום( לחוק החברות, יהיה תוקף רק אם צורף לו 2)177הוראות סעיף 

 של הרשום למשרדה יגיע ההצבעה שכתב באופן כזה, התאגדות תעודת צילום או דרכנו של
 .נעילת המערכת מועד עדבצרוף המסמכים האמורים  רההחב

 :באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתהצבעה  .10

 באמצעות, לעיל כמפורט היום סדר על אשר הלהחלט ביחס להצביע רשאי רשום לא מניות בעל .10.1
 ההצבעה כתב)להלן: " האלקטרונית ההצבעה במערכתלחברה  שיועבר הצבעה כתב

 "(. האלקטרוני



2204338_2 

-4- 

 מספר בורסה מחבר לקבל זכאי, בורסה חבר אצל מניה רשומה שלזכותו רשום אל מניה בעל .10.2

 מאובטח הזדהות תהליך ולאחר הרלוונטית האסיפה עם בקשר נוסף מידע וכן גישה וקוד מזהה
 .האלקטרונית ההצבעה במערכת להצביע יוכל

 ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת כתב .10.3
במרץ  9, חמישיביום  -היינולפני מועד האסיפה ) ( שעות6שש )ההצבעה האלקטרונית תסתיים 

 .האלקטרונית ההצבעה מערכת תיסגר אז (09:00 בשעה ,2017

 : המועד הקובע .11

)אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי  2017פברואר, ב 5, א'סוף יום המסחר בבורסה, שיחול ביום 
 המסחר האחרון שקדם למועד זה(. המועד הקובע יהיה יום

 

  :למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדההחברה מען  .12

 .6097200ביורופארק, בניין צרפת, קיבוץ יקום, החברה משרדי 

 : על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריוןלחברה האחרון להמצאת הודעות עמדה  מועדה .13

לפני ימים ( 10)עשרה עד הינו  חברהלהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות  .13.1
 .2017בפברואר  27 :דהיינו ,האסיפהמועד 

 הודעות שתוגשנה וככל אם, העמדה להודעות הדירקטוריון תגובתהאחרון להמצאת  המועד .13.2
לא  הינו ,"להנ העמדה להודעות תגובתו את להגיש יבחר והדירקטוריון המניות בעלי של עמדה

 .2017במרץ  3, דהיינו: האסיפה לפני מועדיאוחר מחמישה ימים 

 : י האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדהת אתרוכתוב .14

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט 

 .www.tase.co.il -ו  www.magna.isa.gov.ilשל הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

 : קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה .15

בלא תמורה )לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה( בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני 
ר הבורסה שבאמצעותו הוא קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חב

מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא 
ן קבלת ין כתבי ההצבעה תחול גם לעניימעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעני

  הודעות העמדה.

 : עיון בכתבי הצבעה .16

או יותר ( 5%ר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים )בעל מניות אחד או יות
כ"א, וכן מי שמחזיק  ע.נ.₪  1מניות רגילות בנות  793,891 היינו, חברהמסך כל זכויות ההצבעה ב

כהגדרתו בסעיף  בחברהשליטה הבשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל 

ע.נ. כ"א, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח ₪  1בנות  תמניות רגילו 292,735ות, היינו לחוק החבר 268
ובתיאום  , בשעות העבודה המקובלותחברהשל ה המטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרד

 . חברהשהגיעו ל, בכתבי ההצבעה מראש

 : שינויים בסדר יום האסיפה .17

תכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, יצוין, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יי
עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו 

 לעיל. 13, אשר כתובתו מפורטת בסעיף ובאתר הבורסה בדיווח החברה שבאתר ההפצה

 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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  :אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן מועד .18

)הכולל  מעודכן הצבעה כתב תפרסם והחברה ,האסיפה של היום לסדר נושא הוספת בקשתת אם
 היום סדר פרסום במועד כאמור מעודכן הצבעה כתב תפרסם החברה אזי(, כאמור/ים פנוס/ים נושא

)הודעה  החברות לתקנותב 5 בסעיף הקבועים הזמנים ללוחות בהתאם שיהיה האסיפה של העדכני
 .2000-"סתש(, היום לסדר נושא והוספת ציבורית בחברה סוג ואסיפת ליתכל אסיפה על ומודעה

 כתב של השני בחלקו היום סדר שעל הנושאים לגבי הצבעתו אופן את יציין מניות בעל
 .ההצבעה
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 חלק שני -כתב הצבעה 

 
 בע"מ; (1988) בישראל אנרגיה אלון-דור: החברה שם

-09 ':טל. 60972 יקום, צרפת בנין, יקום יורופארק: ומשלוח כתבי ההצבעה()למסירה  החברהמען 
 ;09-9514353, פקס: 9618600

 ;520043878 :החברה' מס
 ;החברה במשרדי 15:00 בשעה, 2017במרץ  9 -ה, 'ה יום: מועד האסיפה

 ;מיוחדתו שנתית כללית: אסיפה סוג האסיפה
 באם"(. הקובע המועד)להלן: " 2012בפברואר  2, 'איום ב שיחול בבורסה המסחר יום סוף: המועד הקובע

 .זה למועד שקדם האחרון המסחר יום יהיה הקובע היום אזי, הקובע במועד מסחר יתקיים לא
 
 

 פרטי בעל המניות
 

 ___________________ שם בעל המניות: 
 ___________________   מס' זהות: 

 
 

 -יתאם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראל
 ___________________   מס' דרכון: 

 ___________________ המדינה שבה הוצא: 
 ___________________   בתוקף עד: 

 
 

 -אם בעל המניות הוא תאגיד
 ___________________  מס' תאגיד: 

 ___________________ מדינת ההתאגדות: 
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 :צבעת בעל המניותאופן ה
 

 
  ______ לא_____  כן ?מוסדי משקיע או, בכירה משרה נושא, עניין בעל אתה האם

                                                 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. 1
 תבוא במניין. מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא  בעל 2
 מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.  בעל 3
 מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.  בעל 4

 הסעיף
תואר  וב

 הנושא
 1 בחלק

לכתב 
הצבעה 

 זה

 הנושא שעל סדר היום

 1אופן ההצבעה

 אישור לעניין
 תגמול מדיניות

-א262 סעיף לפי
 בעל אתההאם 

 בעל, שליטה
 אישי עניין

 2בהחלטה

שינוי  לעניין
תקנון בדבר 

פטור שיפוי או 
ביטוח )סעיף 

)ב( לחוק 262
 –החברות( 

האם אתה בעל 
עניין אישי 

שור באי
 3ההחלטה

 

 אישור לעניין
 לפי עסקה
 222 סעיף

, החברות לחוק
 הנדרש שהרוב

 אינו לאישורה
 - רגיל רוב
 בעל אתה האם

 בעל, שליטה
 אישי עניין

 4בהחלטה
 לא כן* לא כן* לא כן* נמנע נגד בעד  
אי חידוש כהונת רו"ח מבקר נוכחי  3.1

של החברה, ומינוי משרד רו"ח 
 מבקר חדש

 

   

 

הארכת כהונת מר ישראל יניב  3.2.1
 כדירקטור

 
   

משה -הארכת כהונת מר מרדכי בן 3.2.2
 כדירקטור

 
   

הארכת כהונת מר עודד גולן עד  3.2.3
 כדירקטור

 
   

הארכת כהונת מר עודד נגר  3.2.4
 כדירקטור

 
   

מויאל -הארכת כהונת מר שחר בן 3.2.5
 כדירקטור עד 
 

   

ר יהודה ונדרולדה הארכת כהונת מ 3.2.6
 כדירקטור

 
   

אישור מדיניות תגמול לנושאי  3.3
 .המשרה בחברה

 
   

   

תיקון תקנון ההתאגדות של  3.4
החברה )סעיפים הנוגעים לפטור 

 (.שיפוי וביטוח
 

   

    

תיקון תקנון ההתאגדות של  3.5
 שאינםהחברה )בהתייחס לסעיפים 
 .נוגעים לפטור שיפוי וביטוח(

 

   

 

אישור הכללת התחייבות לשיפוי  3.6
בתנאי , פי כתב שיפוי מתוקן-על

כהונה והעסקה של נושאי משרה, 
כפי שיכהנו מעת לעת, ובכלל זה 

בעל השליטה ו/או קרובו ו/או מי 
שלבעל השליטה עשוי להיות עניין 

 .תנאי כהונתובאישי 
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עה זה תקף כתב הצב -( 1999 –( לחוק החברות, התשנ"ט 1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות .המערכת באמצעות היא הצבעה שבהם במקרים למעטרק בצירוף אישור בעלות, 
  תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון /תעודת התאגדות. כתב ההצבעה – החברהשל 

 
 

 – הזיקה או מאפיין אחר פירוט*
 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 חתימה  תאריך
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