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 -עטיפת הדוח-

 2001-פי תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א-דו"ח עסקה ערוך עלהנדון: 

 והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה



 העסקה שעל סדר יומה של האסיפה: 



משרה ואישור תנאי הפוליסה כ"עסקת התקשרות החברה בחוזה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי  .1

 מסגרת" בהתאם להוראות תקנות ההקלות

מסגרת" .1.1 כ"עסקת הפוליסה תנאי ואת ביטוח בהסכם החברה התקשרות את לאשר בזאת מוצע

הפוליסה תנאי פי על משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת בחברה להתקשרות

שניםשתחילתהבמועד3יסעיפיו,לתקופהשללדוחהעסקהשלהלןעלכלתת1.1המפורטיםבסעיף

 אישורהאסיפהואילך.

פוליסתהביטוח .1.2 תנאי של סך לאתעלהעל פוליסתהביטוח הפרמיההשנתיתבגין דולר20,000:

 .דולרארה"בלמקרהולתקופה10,000,000ארה"ב,וגבולותהאחריותלאיעלועלסךשל

לעילתהווה"עסקתמסגרת"כהגדרתהבתקנותההקלותלתקופהשלשלוששנים,שההתקשרות .1.3

"תקופת )להלן: האישור ממועד שנים שלוש בתום ותסתיים האסיפה אישור ממועד שתחל

הסכומים על הפרמיה ו/או האחריות גבול יעלו לא תקופתהמסגרת שבמהלך ובלבד המסגרת"(,

 .הנקוביםלעיל

,לדירקטוריםלדוחהעסקהשלהלןנספח א',בנוסחהמצורףכשיפויופטורבמתןכתמוצעבזאתלאשר .2

 לעתמעתבחברהבעתידהנואשריכובחברההמכהניםמשרהלנושאיו

 

 שמותבעליהשליטהוהדירקטוריםשהינםבעליענייןאישיבאישורהעסקהומהותעניינםהאישי .3

1.2-ו1.1ההתקשרויותהמתוארותבסעיפיםבאישורהחברהרואהבכלחבריהדירקטוריוןכבעליענייןאישי .4

,בשלהאפשרותשכלאחדמהםיהיהזכאילהיכללבפוליסתביטוחאחריותדירקטוריםונושאיהמשרהלעיל

.שיפויופטורוכןיהיוכולםזכאיםלכתב

השליטה .5 החברהרואהבבעל נידם, אלי הדוחמחזיקבמר למועד ומזכויותמהונההמונפק57.41%-אשר

ב וכן בחברה מלא57.41%-ההצבעה בדילול בחברה ההצבעה ומזכויות המונפק אישי,מהונה עניין כבעל

גםמכהואהואילוהלעיל1.2-ו1.1ההתקשרויותהמתוארותבסעיפיםבאישור וכדירקטורן יהיהבחברה,

.המוצעשיפויופטורוזכאילכתבתמבוטחבפוליסתהביטוחהמוצע

.







 :כינוס האסיפה הכללית ומועדהמקום  .6

במשרדיעורכיהדיןשלהחברה,גלוזמן,12:00,בשעה2016במאי15אסיפתבעלימניותהחברהתתכנסביום

.2000,ביתאשדר,תלאביב55יגאלאלוןושות',

 

 :הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות .7

 לסעיף ההחלט275בהתאם החברות, והמפורטותלחוק תתקבלת אחדברובלעיל שיתקיים ובלבד רגיל

 מאלה:

אישי  (א) ענין בעלי שאינם המניות בעלי קולות מכלל רוב ייכללו הכללית באסיפה הרוב קולות במניין

באישורהעסקה,המשתתפיםבהצבעה;במנייןכללהקולותשלבעליהמניותהאמוריםלאיובאובחשבון

 ;קולותהנמנעים

(2%לאעלהעלשיעורשלשניאחוזים))א(האמוריםבס"קסךקולותהמתנגדיםמקרבבעליהמניות (ב)

 .מכללזכויותההצבעהבחברה

 

 המניין החוקי לקיום האסיפה: .8

אווהמחזיקיםאיכוחםהחוקילקיוםהאסיפההואנוכחותםשלשניבעלימניותבעצמםאועלידיבןהמניי

מןהמועדשנקבעלפתיחתהאסיפה.,תוךמחציתהשעהמזכויותההצבעהבחברהשלישביחדמייצגים



חוקי, מניין הכללית, האסיפה לתחילת שנקבע המועד מן השעה מחצית בתום הכללית, באסיפה נכח לא

עורכיהדיןשלהחברה,גלוזמןושות',,במשרדי12:00בשעה,2016במאי22ליוםתידחההאסיפההכללית

ההכלליתהנדחית"(..)"האסיפ2000,תלאביב,ביתאשדר55יגאלאלון



המיועדת השעה מן השעה מחצית כעבור חוקי מנין הנדחית הכללית באסיפה נכח לא תתקייםהאסיפה,

ה מניות, בעלי של מספר בהכלליתהנדחיתוכל ידי על נוכחיםבעצמםאו יהוו כוחם, חוקיימניאי ויהיון

.רשאיםלדוןבענייניםשלמענםנקראההאסיפה



:לזכאות בעלי מניות להצביע באסיפה הכלליתהמועד הקובע  .9

,יהיהזכאילהשתתףולהצביעבאסיפה2016באפריל10בעלמניותאשריחזיקבמניותשלהחברהביום

."(המועד הקובעהכללית)להלן"



 נדחיתבעצמםאו אסיפה בכל או באסיפה ולהצביע רשאיםלהשתתף החברה המניותשל ידיבעלי על

יופקדבמשרדההרשוםשלכאמורחשהוסמךכהלכה.כתבהמינויושלתאגידעלידיבאכובמקרהשלוח

עסקיםהחברהלאיאוחרמ ימי ואםלאשני האסיפההנדחית, המועדשנקבעלכינוסהאסיפהאו לפני

כתבהמינויתקף.לנעשהכןלאיהיה



התש"ס הצבעהבאסיפהכללית(, )להלן:2000-בהתאםלתקנותהחברות)הוכחתבעלותבמניהלצורך

רשומהמניהאצלחברבורסהלניירותערךבתלתקנות ההצבעה" המניותשלזכותו בעל אביבבע"מ-"(

רהואותהמניהנכללתביןהמניותהרשומותבמרשםבעליהמניותעלשםהחברהלרישומים,ימציאלחב

שבתוספתלתקנותההצבעה.1אישורבדברבעלותובמניהבמועדהקובע,בהתאםלטופס







 כתב הצבעה, הודעות עמדה ויפוי כוח: .10

 

 .7.1 לסעיף הקובע182בהתאם המועד כי נקבע בכתב הצבעה ולתקנות החברות לחוק )ב(

להשתתפותבאסיפההכלליתוכןלהצבעהבאמצעותכתבהצבעהבהתאםלתקנותהצבעהבכתב

לעיל.4הינוהמועדהקובעכהגדרתובסעיף

,כתבהצבעהאשרעלסדריומהשלהאסיפהלעילרשאיבעלמניותלהצביעבאמצעותיםבנושא .7.2

להלן שבדוח הפירוט פי האמוריםעל לנושאים באשר עמדתו להביע מניות בעל רשאי כן .

כתב של השני חלקו גבי על תיעשה הצבעה כתב באמצעות הצבעה עמדה. הודעת באמצעות

להלןואשרמצורףלדוחזה.אתכתבההצבעהישהמוזכרההצבעהאשרפורסםבאתרההפצה

פיהפרטיםהנקוביםלהלן(-יהחברהאולמשרדעוה"דגלוזמןושות')עללהמציאלחברהבמשרד

  שעותלפנימועדהאסיפה.48עד

לכתבההצבעהיהיהתוקףרקאםצורפולוהמסמכיםהבאים:אםבעלהמניותהינובעלמניות .7.3

(לחוקהחברות)בעלמניותלארשוםהנומישלזכותורשומה1)177לארשוםכהגדרתובסעיף

אצלחברבורסהמניהואותהמניהנכללתביןהמניותהרשומותבמרשםבעליהמניותעלשם

 רשום"( לא מניות "בעל להלן: לרישום רשום–החברה מניות בעל הינו אם בעלות; אישור

 צילוםתעודתזהות,דרכון,אותעודתהתאגדותשלבעלהמניותהרשום.–בספריהחברה

לפנותי .7.4 ולקבלמהםאתנוסחבעלמניותרשאי ושות' שירותלחברהאולמשרדעוה"דגלוזמן

 כתבההצבעהוהודעותהעמדה.

כתובותאתרההפצהשלרשותניירותערךואתרהאינטרנטשלהבורסהלניירותערךבתלאביב .7.5

הודעותהעמדה יפורסמו ההצבעהואשרבהן נוסחכתבי בהםמצוי "הבורסה"( בע"מ)להלן:

כ שינתנו )ככל ערך: ניירות רשות של ההפצה אתר אתרwww.magna.isa.gov.ilאלה(: ,

 .www.tase.co.ilהאינטרנטשלהבורסהלניירותערךבתלאביבבע"מ:

מניותואשרמניותיורשומותאצלחברבורסהישלחלבעלמניותשאיננורשוםבמרשםבעליה .7.6

העמדה והודעת ההצבעה לנוסח קישורית תמורה, בלא אלקטרוני, בדואר בורסה, חבר אותו

ובלבד בכך מעוניין הוא כי המניות בעל הודיע אם ערך לניירות הרשות של ההפצה באתר

 שההודעהניתנהלגביחשבוןניירותערךמסויםובמועדקודםלמועדהקובע.

ניותשמניותיורשומותאצלחברבורסה,זכאילקבלאתאישורהבעלותמחברהבורסהבעלמ

שבאמצעותוהואמחזיקאתמניותיו,בסניףשלחברהבורסהאובדואראלמענותמורתדמי

 משלוחבלבד,אםביקשזאת,ובלבדשבקשהלענייןזהתינתןמראשלחשבוןניירותערךמסוים.

 .ימיםלאחרהמועדהקובע10הודעותעמדהלחברההינועדהמועדהאחרוןלהמצאת .7.7

המועדהאחרוןלהמצאתכתביהצבעהלחברה)לרבותהמסמכיםשישלצרףאליוכמפורטבכתב .7.8

שעותלפנימועדכינוסהאסיפה.לענייןזה"מועדההמצאה"הינוהמועד48ההצבעה(הינועד

דיהחברהאולמשרדעוה"דגלוזמןושות'שבוהגיעוכתבההצבעהוהמסמכיםהמצורפיםלמשר

 .ובצירוףהמסמכיםהנדרשיםכאמור03-6090620בפקסשמספרו:

לחברה .7.9 שיועבר הצבעה כתב באמצעות באסיפה להצביע רשום לא מניות בעל רשאי בנוסף,

 עד תתאפשר ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה מערכת כינוס6באמצעות מועד לפני שעות

 האסיפה.



 אינהמקיימתהצבעהבאמצעותהאינטרנט.החברה .7.10

 

 עיון במסמכים:  .11

בעלימניותהחברהיוכלולעיין,לפיבקשתם,בכלמסמךהנוגעלנושאיםהעומדיםעלסדריומהשלהאסיפה

חזיסידוןעםעו"דמראשכאמורלעיל,במשרדעוה"דגלוזמןושות'בשעותהעבודההמקובלותובתיאום

.03-6088300בטל':
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 2001-פי תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א-דו"ח עסקה ערוך עלהנדון: 

 והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה



תשנ"ט החברות, חוק להוראות והודעותחוק החברות)"1999-בהתאם בכתב )הצבעה החברות תקנות ,)"

"(,תקנותהחברות)הודעהעלאסיפהכלליתואסיפתסוגבחברהתקנות הצבעה בכתב)"2005-תשס"ועמדה(

תשכ"ח ערך, ניירות חוק ומיידיים1968-ציבורית( תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנות התש"ל, 1970-(,

ותקנותניירות2001-תקנותניירותערך)עסקהביןחברהלביןבעלשליטהבה(,התשס"א"(,תקנות הדיווח)"

תקנות ההצעה)"2000-ערך)הצעהפרטיתשלניירותערךבחברהרשומה(,תש"ס ניתנתבזאתהודעהעל"(,

15',אתתכנסביום"(.האסיפההאסיפה)"שלבעליהמניותשלהחברהשנתיתומיוחדתכינוסאסיפהכללית

אשדרבית,,תלאביב55גלוזמןושות',יגאלאלוןעורכיהדיןשלהחברה,במשרדי,12:00בשעה,2016במאי

 :המפורטיםלהלןיהיוהענייניםשלהאסיפהעלסדריומה.2000

 

 העסקאות של סדר יומה של האסיפה: .1

התקשרות החברה בחוזה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ואישור תנאי הפוליסה  .1.1

 כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות ההקלות

בזאתלאשראתהתקשרותהחברהבהסכםביטוחואתתנאיהפוליסהכ"עסקתמסגרת"מוצע .1.1.1

להתקשרותבחברהבפוליסתביטוחאחריותדירקטוריםונושאימשרהעלפיתנאיהפוליסה

לתקופהשל להלן, שניםשתחילתהבמועדאישור3המפורטיםבסעיףזהעלכלתתיסעיפיו

  האסיפהואילך.

החברהאישראתהתקשרותהחברההתגמולוועדתוראישלאחרשנתקבל .1.1.2 דירקטוריון לכך,

שלה, בנות בחברות או בחברה משרה ונושאי לדירקטורים מקצועית אחריות ביטוח בחוזה

לרבותנושאימשרהשהינםבעלישליטהבחברה,המכהניםאושיכהנובחברהמעתלעת)להלן:

נושאי המשרה" החלטה גם שתהווה באופן מסגרת","(, כ"עסקת ההתקשרות לאישור

תש"ס עניין(, בעלי עם עסקאות )הקלות החברות בתקנות "2000-כהגדרתה תקנות )להלן:

)ההקלות שלוש של לתקופה ובסה"כ שנה, מדי רשאית תהיה שהחברה באופן שנים3"(, )

במו שתחילתן במצטבר, לאישור ובכפוף האסיפה, אישור ודירקטוריוןעד התגמול ועדת

חברה,להאריךאולחדשאתפוליסתהביטוחאולהתקשרבפוליסהחדשהעםאותוהמבטחה

 .אועםמבטחאחר,בישראלאובחו"ל



 

דולר20,000:הפרמיההשנתיתבגיןפוליסתהביטוחלאתעלהעלסךשלתנאיפוליסתהביטוח .1.1.3

 .רהולתקופהדולרארה"בלמק10,000,000ארה"ב,וגבולותהאחריותלאיעלועלסךשל

 .1.1.1 שלוששההתקשרות של לתקופה ההקלות בתקנות כהגדרתה מסגרת" "עסקת תהווה לעיל

)להלן: האישור ממועד שנים שלוש בתום ותסתיים האסיפה אישור ממועד שתחל שנים,

ובלבדשבמהלךתקופ אוהפרמיהעלתהמסגרתלאיעלוגבולהאחריות"תקופתהמסגרת"(,

 .הסכומיםהנקוביםלעיל

 לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שיפור ופטורמתן כתב  .1.2

 .1.2.1 בזאתלאשר מוצע כתב ופטורמתן כשיפור בנוסחהמצורף לדירקטוריםונספח א', לנושאי,

 .לעתמעתבחברהבעתידהנואשריכובחברההמכהניםמשרה

 האישישמותבעליהשליטהוהדירקטוריםשהינםבעליענייןאישיבאישורהעסקהומהותעניינם .2

1.2-ו1.1ההתקשרויותהמתוארותבסעיפיםהחברהרואהבכלחבריהדירקטוריוןכבעליענייןאישיבאישור

,בשלהאפשרותשכלאחדמהםיהיהזכאילהיכללבפוליסתביטוחאחריותדירקטוריםונושאיהמשרהלעיל

.שיפורופטורוכןיהיוכולםזכאיםלכתב

השליטה החברהרואהבבעל נידם, אלי הדוחמחזיקבמר למועד מהונההמונפקומזכויות57.11%-אשר

ב וכן בחברה מלא57.11%-ההצבעה בדילול בחברה ההצבעה ומזכויות המונפק אישי,מהונה עניין כבעל

גםמכהואהואילוהלעיל1.2-ו1.1ההתקשרויותהמתוארותבסעיפיםבאישור וכדירקטורן יהיהבחברה,

.המוצעשיפורופטורוזכאילכתבתסתהביטוחהמוצעמבוטחבפולי



 הדרךשבהנקבעההתמורה .3

1.2-ו1.1ההתקשרויותהמתוארותבסעיפיםתנאי וועדתאושרולעיל ידי דירקטוריוןוהתגמולעל ידי על

.החברה,ומובאיםלאישורהאסיפההכלליתעפ"ידוחזה



 האישוריםהנדרשיםוהתנאיםלביצועעסקתהמסגרת .1

התגמוללא וועדות אישורי שנתקבלו חר ותיהםמישיבוהדירקטוריון 27מיום מובא2016במרץ תו,

ויההתקשר ות 1.2-ו1.1המתוארותבסעיפים לעיל לתקופהשל זה דוח פי על הכללית האסיפה 3לאישור

והיאמותניתבאישורהאסיפהברובהדרוש שתחילתהבמועדאישורהאסיפהנשואדוחזה, הקבועשנים,

.בחוקהחברות



שלבעל .5 או השליטה בעל לבין החברה בין לה, דומה התקשרות או ההתקשרות מסוג התקשרויות פירוט

השליטההיהבהןענייןאישי,שנחתמובתוךהשנתייםשקדמולתאריךאישורהעסקהעלידיהדירקטוריון

 כאמוראושהןעדייןבתוקףבמועדאישורהדירקטוריון

 

הוחלטלאשרמתןהתחייבותלפטורומתן1/5/2015עליהמניותשהתקיימהביוםבאסיפתב .5.1.1

התחייבותלשיפוילמראמירברמלי,בעלהשלבעלתהשליטההקודמתבחברהוכןמתןהתחייבות



30לפרטיםנוספיםראודוחזימוןאסיפהמיום.לפטורלמנכ"להחברההקודם,מרדורוןכהן

 (.2015-01-065530)אסמכתא2015במרץ

הוחלטלאשרהתקשרותהחברה1/5/2015אסיפתבעליהמניותשהתקיימהביוםעודהוחלטב .5.1.2

ועדליום28.10.2011בפוליסתביטוחלביטוחאחריותנושאמשרהבחברהלתקופהשמיום

$.לפרטים6,500מיליוןדולרארה"בבפרמיהשנתיתשל5וזאתבגבולותאחריותשל30.10.2015

 (.2015-01-065530)אסמכתא2015במרץ30נוספיםראודוחזימוןאסיפהמיום



 התגמולודירקטוריוןהחברהתנימוקיועד .6

לעיל1.1כמפורטבסעיףהמסגרתבדבראישורתנאיעסקתנימוקים .6.1

והדירקטוריוןסבוריםכי,ההתקשרותבפוליסתביטוחאחריותדירקטוריםהתגמולחבריוועדת (א)

 ;ונושאימשרהמקובלתבחברותציבוריותבישראלבכללובחברותבפרט

ישבהכדילהקלשקביעתמסגרתלצורךהתקשרותבפוליסהשוטפתהינהלטובתהחברה,מאחר (ב)

מעתלעת,בתקופתהמסגרת,עםולייעלבתנאיםקבועיםומוסדריםמראשאתהתקשרותהחברה

חברתביטוחבפוליסהלביטוחאחריותדירקטוריםונושאימשרה,ובכךלאפשרלדירקטורים

ולנושאיהמשרהשלהחברהלמלאאתתפקידםכראויבהתחשבבסיכוניםהכרוכים,בכךוהאחריות

 ;פידיןהמוטלעליהם-על

ותההחברהצפוייםעודלגדול,ובשלכךסבוריםחבריהוועדהוהדירקטוריוןמניחיםכיהיקפיפעיל (ג)

כיתנאיהפוליסההמוצעיםסביריםהםובתנאישוק,ובנסיבותהענייןמתאימיםלחברה,וגם

 ;בהתחשבבסוגובפעילותשלהחברהושלנושאיהמשרהבה

ההתקשרותבעסקתהמסגרתתייעלאתהליכיההתקשרותשלהחברהבפוליסותלביטוחאחריות (ד)

 ;טוריםונושאימשרה,לתקופותביטוחנוספות,ככלשיידרשדירק

 ;שלהחברההעסקהתואמתאתעקרונותמדיניותהתגמול (ה)
 

לעיל1.2כמפורטבסעיףשיפורופטורמתןכתבבדבראישורתנאינימוקים .6.2

הניתנתאתההגנההמשלימהציבוריותבחברותמקובלתהגנההינהולפטורלשיפויהתחייבותמתן (א)

לטובתהמשרהלפעוללנושאומאפשרת,משרהנושאיאחריותביטוחבמסגרתהמשרהלנושאי

 החברה.

עבודההמשרהסביבתולנושאילדירקטוריםלאפשרנועדהשיפורופטורלההתחייבותהענקת (ב)

 .החברותחוקלמגבלותבכפוף,יותרבטוחה

 .ציבוריותבישראלכתבהפטורוהשיפויהמוצעהינםבנוסחהמקובלבחברות (ג)

  .החברהשלהתגמולמדיניותעקרונותאתתואמתהעסקה (ד)
 

לעיל1.2-ו1.1המתוארותבסעיפיםותויההתקשרבישיבותוועדתהתגמולובעתקבלתההחלטהלאשר .6.3

,(ה)דח"צויו"רהוועדיעקבדייןהשתתפווהצביעובעדפהאחדהדירקטוריםהבאים:מר צופיתהגב'

 ;ומראורפורטמן)דירקטורבלתיתלוי(()דח"צנאור

השתתפווהצביעולעיל1.2-ו1.1המתוארותבסעיפיםותויההתקשרדירקטוריוןהחברהלאשרבהחלטת .6.1

 הדירקטורים כל אחד פה בחברהבעד נידם: אלי הדירקטוריה"ה )יו"ר הורוביץון(, )מנכ"לערן

ודירקטור( )דירקטור(יצחקאילן, תלוי)דירקטוראורפורטמן, צופיתנאור(,בלתי ויעקבדיין)דח"צ(

 .)דח"צ(





 :מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה .7

עורכיהדיןשלהחברה,גלוזמןבמשרדי,12:00בשעה,2016במאי15אסיפתבעלימניותהחברהתתכנסביום

 .2000,ביתאשדר,תלאביב55יגאלאלוןושות',

 :ההחלטותהרוב הדרוש לקבלת  .8

 .8.1 לסעיף ההחלט275בהתאם החברות, בסעיוהמפורטותלחוק תתקבל1.1-1.2פיםת רגיללעיל ברוב

 ובלבדשיתקייםאחדמאלה:

ןקולותהרובבאסיפההכלליתייכללורובמכללקולותבעליהמניותשאינםבעליעניןאישייבמני  (א)

המשתתפיםבהצבעה;במני בעליהמניותהאמוריםלאיובאוןכללהקולותשליבאישורהעסקה,

 ;בחשבוןקולותהנמנעים

המניותהאמוריםבס"ק (ב) אחוזים)א(סךקולותהמתנגדיםמקרבבעלי לאעלהעלשיעורשלשני

 (מכללזכויותההצבעהבחברה2%)



 המניין החוקי לקיום האסיפה: .9

אווהמחזיקיםאיכוחםהחוקילקיוםהאסיפההואנוכחותםשלשניבעלימניותבעצמםאועלידיבןנייהמ

מןהמועדשנקבעלפתיחתהאסיפה.,תוךמחציתהשעהמזכויותההצבעהבחברהשלישביחדמייצגים



ח מניין הכללית, האסיפה לתחילת שנקבע המועד מן השעה מחצית בתום הכללית, באסיפה נכח וקי,לא

12:00בשעה,במאי22ליוםתידחההאסיפההכללית גלוזמןושות'עורבמשרדי כיהדיןשלהחברה, יגאל,

"(.האסיפה הכללית הנדחית)".2000,ביתאשדר,תלאביב55אלון



המיועדת השעה מן השעה מחצית כעבור חוקי מנין הנדחית הכללית באסיפה נכח לא תתקייםהאסיפה,

ההכלליתהנדחית מניות, בעלי של מספר בוכל ידי על נוכחיםבעצמםאו יהוו כוחם, חוקיימניאי ויהיון

 .רשאיםלדוןבענייניםשלמענםנקראההאסיפה



:המועד הקובע לזכאות בעלי מניות להצביע באסיפה הכללית .10

 ביום החברה יחזיקבמניותשל מניותאשר 17בעל ולהצביע2016באפריל להשתתף זכאי יהיה באסיפה,

."(המועד הקובעהכללית)להלן"



שלוחעלידיבעליהמניותשלהחברהרשאיםלהשתתףולהצביעבאסיפהאובכלאסיפהנדחיתבעצמםאו

יופקדבמשרדההרשוםשלהחברהכאמורחשהוסמךכהלכה.כתבהמינויוובמקרהשלתאגידעלידיבאכ

עלכינוסהאסיפהאוהאסיפההנדחית,ואםלאנעשהכןלאלפניהמועדשנקבשניימיעסקיםלאיאוחרמ

כתבהמינויתקף.ליהיה



התש"ס כללית(, באסיפה הצבעה לצורך במניה בעלות )הוכחת החברות לתקנות )להלן:2000-בהתאם

אביבבע"מואותה-"(בעלהמניותשלזכותורשומהמניהאצלחברבורסהלניירותערךבתלההצבעה תקנות"

אישור ימציאלחברה לרישומים, שםהחברה המניותעל המניותהרשומותבמרשםבעלי מניהנכללתבין

שבתוספתלתקנותההצבעה.1בדברבעלותובמניהבמועדהקובע,בהתאםלטופס



 כתב הצבעה, הודעות עמדה ויפוי כוח: .11



 

 .7.1 בהתאם המוע182לסעיף כי נקבע בכתב הצבעה ולתקנות החברות לחוק הקובע)ב( ד

להשתתפותבאסיפההכלליתוכןלהצבעהבאמצעותכתבהצבעהבהתאםלתקנותהצבעהבכתב

לעיל.10הינוהמועדהקובעכהגדרתובסעיף

לעיל)ובנושאיםאלהבלבד(רשאיבעלמניותלהצביעאשרעלסדריומהשלהאסיפהבנושאים .7.2

באמצעותכתבהצבעה.כןרשאיבעלמניותלהביעעמדתובאשרלנושאיםהאמוריםבאמצעות

הודעתעמדה.הצבעהבאמצעותכתבהצבעהתיעשהעלגביחלקוהשנישלכתבההצבעהאשר

ההפצה באתר פורסם כהמוזכר את זה. לדוח מצורף ואשר להמציאלהלן יש ההצבעה תב

  שעותלפנימועדהאסיפה.18פיהפרטיםהנקוביםלהלן(עד-למשרדעוה"דגלוזמןושות')על

לכתבההצבעהיהיהתוקףרקאםצורפולוהמסמכיםהבאים:אםבעלהמניותהינובעלמניות .7.3

שלזכותורשומה(לחוקהחברות)בעלמניותלארשוםהנומי1)177לארשוםכהגדרתובסעיף

אצלחברבורסהמניהואותהמניהנכללתביןהמניותהרשומותבמרשםבעליהמניותעלשם

 רשום"( לא מניות "בעל להלן: לרישום רשום–החברה מניות בעל הינו אם בעלות; אישור

 צילוםתעודתזהות,דרכון,אותעודתהתאגדותשלבעלהמניותהרשום.–בספריהחברה

ולקבלמהםאתנוסחבעלמניו .7.1 ושות' לפנותישירותלחברהאולמשרדעוה"דגלוזמן תרשאי

 כתבההצבעהוהודעותהעמדה.

כתובותאתרההפצהשלרשותניירותערךואתרהאינטרנטשלהבורסהלניירותערךבתלאביב .7.5

הודעותהעמדה יפורסמו ההצבעהואשרבהן נוסחכתבי בהםמצוי "הבורסה"( בע"מ)להלן:

 ערך: ניירות רשות של ההפצה אתר כאלה(: שינתנו אתרwww.magna.isa.gov.il)ככל ,

 .www.tase.co.ilהאינטרנטשלהבורסהלניירותערךבתלאביבבע"מ:

םבמרשםבעליהמניותואשרמניותיורשומותאצלחברבורסהישלחלבעלמניותשאיננורשו .7.6

העמדה והודעת ההצבעה לנוסח קישורית תמורה, בלא אלקטרוני, בדואר בורסה, חבר אותו

ובלבד בכך מעוניין הוא כי המניות בעל הודיע אם ערך לניירות הרשות של ההפצה באתר

 דהקובע.שההודעהניתנהלגביחשבוןניירותערךמסויםובמועדקודםלמוע

בעלמניותשמניותיורשומותאצלחברבורסה,זכאילקבלאתאישורהבעלותמחברהבורסה

שבאמצעותוהואמחזיקאתמניותיו,בסניףשלחברהבורסהאובדואראלמענותמורתדמי

 משלוחבלבד,אםביקשזאת,ובלבדשבקשהלענייןזהתינתןמראשלחשבוןניירותערךמסוים.

 .ימיםלאחרהמועדהקובע10האחרוןלהמצאתהודעותעמדהלחברההינועדהמועד .7.7

המועדהאחרוןלהמצאתכתביהצבעהלחברה)לרבותהמסמכיםשישלצרףאליוכמפורטבכתב .7.8

שעותלפנימועדכינוסהאסיפה.לענייןזה"מועדההמצאה"הינוהמועד18ההצבעה(הינועד

והמסמכים ההצבעה כתב הגיעו גלוזמןשבו עוה"ד למשרד או החברה למשרדי המצורפים

 ושות', אלון אביב55יגאל תל , אשדר בית 2000, שמספרו: בפקס ובצירוף03-6090620,

 .המסמכיםהנדרשיםכאמור

לחברה .7.9 שיועבר הצבעה כתב באמצעות באסיפה להצביע רשום לא מניות בעל רשאי בנוסף,

 האלקטרונית. ההצבעה מערכת באמצעות עד תתאפשר כינוס6ההצבעה מועד לפני שעות

 האסיפה.

 החברהאינהמקיימתהצבעהבאמצעותהאינטרנט. .7.10

 



 עיון במסמכים:  .12

בעלימניותהחברהיוכלולעיין,לפיבקשתם,בכלמסמךהנוגעלנושאיםהעומדיםעלסדריומהשלהאסיפה

חזיסידוןעםעו"דמראשושות'בשעותהעבודההמקובלותובתיאוםכאמורלעיל,במשרדעוה"דגלוזמן

.03-6088300בטל':





 

 

 בע"מ  א.נ שוהם ביזנס

 

 .מנכ"ל, ערן הורוביץע"י: 
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 "( בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב זה;נושא משרהוהדירקטורים בחברה )להלן: "

 אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה האמורה; ______, _____ב_  והואיל וביום 

 רה בחברה;והואיל והינך מכהן כנושא מש

 הננו להודיעך כדלקמן:

מתוך רצון להעמיק את מידת מעורבותם ותרומתם של נושאי משרה בחברה, מעניקה בזאת  .1
החברה )לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין( לנושאי משרה בחברה כתב פטור בגין 

חזקים על נזק שנגרם ו/או שייגרם לחברה ו/או לחברות הבנות של החברה או התאגידים המו
ידה ו/או שיוחזקו על ידה בעתיד על ידי נושא משרה בה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה/ן, 

על נושאי המשרה, בארץ או בחו"ל,  שתוטלנה הוצאה ו/אווכתב שיפוי למקרה של חבות 
ומתחייבת בזאת באופן בלתי חוזר לשפות אותך בקשר לפעולות של נושא המשרה שעשה, 

משרה בחברה )לרבות פעולות לפני הסכם זה(, הקשורות, במישרין או בתוקף היותו נושא 
 בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים להלן:

הנפקת ניירות ערך, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך  )א(
הליכים שנעשו או יעשו על ידי החברה לציבור או שלא לציבור כולל, הצעות רכש ו

אחרים, על פי  תשקיפים, הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה או הצעת ניירות ערך 
 בדרך אחרת כלשהי, וכן בקשר לפעולות אחרות הקשורות להון החברה.

"( חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 1עסקה כמשמעותה בסעיף  )ב(
חייבויות, לרבות ניירות ערך, או ובכלל זה, העברה, מכירה או רכישה של נכסים או הת

מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם וכן כל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה 
 כאמור.

, 1968-דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך, התשכ"ח )ג(
ישראל לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה ב

או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת 
 דווח או הודעה כאמור.

פעולות ומחדלים בקשר עם קבלת ו/או אי קבלת רשיונות והיתרים, לרבות אך מבלי  )ד(
לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ו/או פטורים הנוגעים לפיתוח ולשיווק מוצרי 

 ה בארץ ובחו"ל;החבר

פעולות שתנקוט החברה בתחומי פעילותה, אחזקותיה, השקעותיה, מסחר, מחקר,  )ה(
פיתוח, פיננסים, השקעה בניירות ערך ורכישת ניירות ערך או זכויות אחרות 
בתאגידים, ויתר פעילויות החברה והתאגידים השלובים המותרים או שיהיו מותרים 

 להם על פי הדין;

השפיעו או עשויים היו להשפיע על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה אירועים ש )ו(
 או התחייבויותיה;
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מעביד, -אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים ו/או נושאי משרה, וביחסי עובד )ז(
לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח וחסכון, אופציות 

נוגע להליכים הקשורים בהתקשרויות מסחריות של החברה והטבות אחרות, וכן בכל ה
 עם קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים, נותני שירותים וקבלני משנה;

כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או  )ח( 
או  בעקיפין, לאיכות הסביבה או להוראות דין, נהלים או תקנים כפי תחולתם בישראל

 מחוצה לה בקשר לאיכות הסביבה;

כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או  )ט(
 בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין;

שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי  )י(
לליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקצאה והקמת חברות לגרוע מכ

 בנות פירוקן או מכירתן;

התבטאות או אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא  )יא(
המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או 

 ועדה מועדותיו;

 ולה בניגוד לתקנון או לתזכיר של החברה;פע  )יב(

 פי דין לבעלי עניין בחברה;-העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על )יג(

כל אחד מסוגי האירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא המשרה, בתאגיד  )יד(
 שבשליטת החברה או בתאגיד קשור של החברה;

 מוות, נזק לרכוש לרבות אובדן השימוש בו; כל פעולה שגרמה לנזק גוף, מחלה, )טו(

 כל פעולה שהביאה לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים. )טז(

הגשת תביעות ו/או התרחשות אירועים הקשורים ב: )א( מתן התחייבויות לשיפוי  (יז)
בהסכמים בין החברה לבין לקוחותיה, וכן בגין אחריות ו/או התחייבויות אחרות 

בהסכמים עם לקוחותיה, ובכלל זה תביעות ו/או אירועים שנטלה על עצמה החברה 
הקשורים בנזקים ו/או הפסדים שנגרמו לצדדים שלישיים בגין שימוש במוצרי החברה 
ו/או בגין שירותים שהעניקה החברה; )ב( מעשה ו/או מחדל שהביאו להפרה שלא 

ות יוצרים מדעת של זכויות כלשהן בקשר עם קניין רוחני, לרבות פטנט, מדגם, זכוי
 וכיו"ב.

כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות  (יח)
 .2011 –ערך )תיקוני חקיקה(, התשע"א 

 על נושאי המשרה בשל אחד מאלה: השיפוי לא יחול בשל חבות כספית שהוטלה .2

הניח שהפעולה לא הפרת חובת אמונים, אלא אם כן פעל בתום לב והיה יסוד סביר ל )א(
 תפגע בטובת החברה;

 הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות; )ב(

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; )ג(

, בתנאי שהקנס או הכופר האמור לא הוטלו או כופר שהוטל עליו , קנס אזרחי,קנס )ד(
בשל עיצום כספי שהוטל בגין הרשעה בעבירה שאינה דורשת הוכחת כוונה פלילית או 

 ;ועלי

תביעה שכנגד שתוגש על ידי נושא המשרה כנגד החברה בעקבות תביעה שתגיש החברה  )ה(
 נגדו.

( חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בארץ או בחו"ל, 1שיפוי לנושא המשרה יהא בגין: ) .3
אושר בידי בית לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר ש

, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב סבירות הוצאות התדיינות( 2משפט; )
חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא 
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הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים 
לא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה ל

סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו -דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו
לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,  62משמעו סגירת התיק לפי סעיף  -חקירה פלילית 

"(, או עיכוב הליכים בידי היועץ חוק סדר הדין הפליליזה: " )להלן בס"ק 1982-התשמ"ב
לחוק סדר הדין הפלילי. "חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  231המשפטי לממשלה לפי סעיף 

חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות  -
שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין , קנס על עבירה 1985-המינהליות, התשמ"ו

, לרבות שכר טרחת עורך דין, התדיינות סבירות( הוצאות 3)הפלילי, עיצום כספי או כופר; 
שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או 

שום פלילי שבו הורשע בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באי
( כל חבות ו/או הוצאה אחרת אשר החברה 4בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; )

( חבות כספית שתוטל עליך עבור כלל 5 החברהתהא רשאית לשפות בגינה על פי הדין ותקנון 
 –וק ניירות ערך, תשכ"ח ח()א( ל1נד)א()52הנפגעים מן ההפרה בהליך מנהלי, כאמור בסעיף 

הליך לפי פרק  )להלן: "חוק ניירות ערך(. לביטוי "הליך מנהלי" תהא המשמעות הבאה: 1968
)הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת  4)הטלת עיצום כספי בידי רשות לניירות ערך(, ח' 3ח'

)הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנים  1האכיפה המנהלית( או ט'
( הוצאות שהוצאו על ידך בקשר עם הליך 6 וק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת.בתנאים( לח

לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ( לעיל( שהתנהל בעניינך 5מנהלי )כהגדרת מונח זה בסעיף )
 .ובכלל זה שכר טרחת עורך דין

 ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל, כפופה גם לתנאים הבאים: .4

שייפתח נגדך ועל נסיבות  ו/או מנהלי ה על כל הליך משפטילחבר/י ה תודיע/את )א(
נגדך ועל כל חשש  ו/או מנהלי שהובאו לידיעתך העלולות להביא להגשת הליך משפטי

כאמור ייפתח נגדך, ככל שהליך שכזה עלול לחייב ו/או מנהלי או איום שהליך משפטי 
סמוך ככל האפשר "(, בההליךאת החברה לשפותך בהתאם לכתב שיפוי זה, )להלן: "

לאחר שייוודע לך לראשונה על כך, ותעביר לחברה או אל מי שהיא תודיע לך, ללא 
דיחוי, כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך. אי מסירת הודעה במועד כאמור לא 
תשחרר את החברה מחבותה לשפות אותך, למעט במקרה שאי מסירת ההודעה תפגע 

בשמך, ובכל מקרה לא תשחרר את החברה  בזכויות החברה להתגונן בשמה /או
מחבותה לשפות אותך בגין הסכום העולה על הנזק שנגרם לה כתוצאה מאי מתן 

 ההודעה במועד. 

הליך משפטי שהוגש נגדך בידי החברה או בשמה, החברה תהיה למעט במקרה של  )ב(
את  זכאית ליטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור

הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה )פרט לעורך דין שלא יהיה 
"(, בתנאי הפרקליט המייצגמקובל עליך מסיבות סבירות ומנומקות( )להלן: "

 שיתקיימו כל התנאים הבאים:

החברה ו/או הפרקליט המייצג יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור ולהביא 
ם, הכל בתאום מלא ובהסכמה עמך. למרות האמור לעיל, לחברה אותו הליך לידי סיו

תהיה סמכות להגיע לפשרה, ללא הסכמתך, רק בהליכים אזרחיים נגדך. למרות 
האמור לעיל, לחברה ו/או לפרקליט המייצג לא תהא הזכות להודות כל הודאה שהיא 
 בשם נושא המשרה ו/או לדרוש מנושא המשרה להודות כל הודאה שהיא ו/או
להתחייב בהתחייבות כספית או אחרת כלשהי )אשר אינה מזכה את נושא המשרה 
בשיפוי מאת החברה, על פי כתב שיפוי זה ו/או בקבלת החזר מחברת הביטוח בהתאם 

 להלן(, אלא אם אישר זאת נושא המשרה מראש ובכתב. 8לסעיף 

עה לך בכתב ימים מקבלת הודעתך כאמור בס"ק )א( לעיל, החברה לא הודי 14אם תוך 
כי נטלה על עצמה את הטיפול בהגנה על נושא המשרה בפני ההליך ו/או אם נושא 
המשרה התנגד לזהות הפרקליט המייצג מטעמים ענייניים וסבירים ולא הוצע על ידי 

תוך פרק זמן כאמור ו/או פרקליט החברה פרקליט חלופי המקובל על נושא המשרה 
החברה התנגד לייצוגו, יהיה רשאי נושא המשרה למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין 

"(. החברה תשפה אותך בגין שכר הטרחה הפרקליט האחרשבחר לעצמו )להלן: "
 ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לפרקליט האחר יהא סביר. לפרקליט האחר, 
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ול על עצמה את הטיפול בהגנה בפני ההליך ונושא המשרה לא אם החליטה החברה ליט
התנגד לכך בנסיבות האמורות לעיל, יחתום נושא המשרה, לבקשת החברה, על כתב 
הרשאה ו/או יפוי כח שיסמיך את החברה כמו גם את הפרקליט המייצג, לטפל בשמו 

יט המייצג יהיו בהגנה בפני ההליך ולייצג אותו בכל הקשור בהגנה זו, והחברה והפרקל
רשאים לטפל באמור באופן בלעדי )אך תוך דיווח שוטף לנושא המשרה( ויהיו רשאים 
להביא את ההליך לידי סיום, כפי שיראו לנכון, בכפוף לכך שהחברה כמו גם הפרקליט 
המייצג לא יסכימו לעריכת פשרה שסכומה עולה על סכום השיפוי שנושא המשרה יהא 

ועד, אלא בהסכמתו המוקדמת בכתב של נושא המשרה, זכאי לו בפועל באותו מ
 אזי גם בהסכמה המוקדמת של המבטח. -ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח 

החברה תפעל לפי המפורט לעיל והיא תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים 
לשלמם או לממנם בעצמך, וזאת  /ילמיניהם שיהיו כרוכים בכך באופן שלא תידרש

 ם לשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה. בהתא

פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין ו/או פרקליט של החברה  /פיה תשתף/את )ג(
כאמור ו/או מבטח פוליסת ביטוח נשואי המשרה, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי 

דע כל מי /תמסרימי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ותמסור
את יתר הוראות הפוליסה בקשר  /מישברשותך שיידרש בקשר עם התביעה וכן תקיים

עם התגוננות בפני התביעה, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שתהיינה 
לשלמן או לממנן בעצמך, והכל בכפוף לאמור בכתב  /יכרוכות בכך באופן שלא תידרש

 שיפוי זה. 

לפיך בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך, כאמור בכתב התחייבות השיפוי של החברה כ )ד(
היה עשוי לחוב בו, אשר יחויב או שנושא המשרה ישיפוי זה, לא תחול לגבי כל סכום ש

מאן דהוא אחר זולת החברה ישלם בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא, 
 לרבות חברת ביטוח.

שיפוי זה, החברה תהא  במקרה שיועבר לנושא המשרה תשלום כלשהו על פי כתב
זכאית לשיבוב עד גובה סכום התשלום האמור בגין כל זכויות נושא המשרה לפיצוי, 
נושא המשרה יחתום על כל מסמך נדרש ויעשה כל פעולה נחוצה על מנת להבטיח 
זכויות כאמור, לרבות חתימה על מסמכים נדרשים כדי לאפשר לחברה להגיש תביעה 

. בנוסף, החברה תהא זכאית לקבל כל סכום שנתקבל מצד על מנת לאכוף זכויות אלה
 שלישי בקשר עם הנזקים בגינם התקבל שיפוי תחת כתב זה.

ייצג הפרקליט המייצג בהליך הן את החברה והן את נושא המשרה, ולאחר מכן התברר  )ה(
לחוק החברות או בשל  263כי נושא המשרה לא היה זכאי לשיפוי בשל הוראות סעיף 

כתב שיפוי זה או בשל כל הוראת דין אחרת והתעוררה מחלוקת בדבר חובתו הוראות 
של נושא המשרה להחזיר הוצאות משפט או בדבר סכומי ההחזר, תועבר המחלוקת 

 להכרעת הבורר )כמפורט בס"ק )ו( להלן(.

נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה או להעברת ההליך להכרעה בבוררות, אלא אם 
ך מראש ובכתב, ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח, אזי החברה הסכימה לכ

 התקבלה גם הסכמת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה.

עריכת פשרה באופן שהסכם הפשרה עלול לחשוף את החברה ו/או את נושאי המשרה 
לתביעות נוספות מצד התובע או התובעים וכן במידה ויהיה בהסכם משום הודאה או 

ושאי המשרה לעילות נשוא ההליך, תיעשה בהסכמת החברה מראש הכרה באחריות נ
ובכתב, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה במידה 
והסכם הפשרה עלול לחשוף את נושא המשרה לתביעות נוספות מצד התובע או 
 התובעים וכן במידה ויהיה בהסכם משום הודאה או הכרה באחריות נושא המשרה
לעילות נשוא ההליך, אלא בהסכמת החברה. החברה תביא לידיעת נושאי המשרה את 
פרטי הסכם הפשרה. במקרה בו תתעורר מחלוקת בין החברה לבין נושא או נושאי 
משרה בשאלה אם הסכם הפשרה עונה על הוראות סעיף זה, תובא המחלוקת להכרעה 

 מהירה בפני הבורר כהגדרתו להלן. 
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ימים מיום דרישת אחד הצדדים למסירת  7בהסכמת הצדדים תוך  הבורר יתמנה )ו(
המחלוקת להכרעת בורר ואם לא הושגה הסכמת הצדדים בקשר לזהות הבורר תקבע 

"(. החברה תישא הבוררזהות הבורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל )להלן: "
ע בהחלטתו כי בהוצאות הבוררות, לרבות שכר טרחת עורכי הדין אלא אם הבורר יקב

נושא המשרה עשה שימוש בהליכי הבוררות שלא בתום לב או לחילופין שהכרעת 
 הבורר היתה לזכות החברה. 

ההתחייבות לשיפוי תעמוד לזכות נושא המשרה גם לאחר סיום עבודתו או כהונתו, ובלבד  .5
ו כהונתו שהפעולות בגינן ניתן הפטור או ההתחייבות לשיפוי נעשו או יעשו בתקופת עבודתו א

כנושא משרה בחברה. ההתחייבות לשיפוי תעמוד גם לזכות יורשי נושא המשרה על פי דין, 
 .לרבות עזבונו, ולזכות דירקטורים חליפים שמונו כדין

סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו  .6
אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים לעיל, להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי, בגין 

מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים  25%לא יעלה על 
בתוספת כל הסכומים שיתקבלו, אם יתקבלו,  האחרונים כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי,

ת בגין החבות מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה ו/או תתקשר החברה מעת לע
"סכום השיפוי  הסופית ביחס לאירועים שפורטו בכתב השיפוי ו/או הוצאות התדיינות )להלן:

  .(המרבי"

החברה תעביר לנושא המשרה את סכום ההוצאות שהוצאו על ידי נושא המשרה בקשר עם  .7
(, ובקשר עם "מועד החיוב"תביעה במועד הראשון בו נדרש תשלומם של סכומים אלה )

לעיל, אף לפני מועד החלטת בית המשפט או  (6)3 –( ו 4)  –( 1)3ת האמורות בסעיף ההוצאו
עשר  הטריבונל אחר בעניין. ברם, לא חלה על החברה חובה להעביר כל תשלום לפני חלוף ארבע

( יום ממועד העברת בקשה כתובה לשלמו. האמור לא יחול בנסיבות בהן החברה לקחה על 14)
כמפורט להלן. החברה לא תהא זכאית לנהל את ההגנה במקרה של  עצמה לנהל את ההליכים

 ניגוד עניינים מהותי.

כל בטוחה או ערבות אותה  נושא המשרה כחלק מהתחייבותה האמורה, החברה תעמיד לרשות
ידרש נושא המשרה למסור בהתאם להחלטת ביניים שניתנה על ידי בית משפט או בורר, לרבות 

  טלו על נכסי נושא המשרה.לצורך החלפת שעבודים שהו

העמידה החברה לרשות נושא המשרה סכומים כלשהם לפני מתן גזר דין, או פסק דין סופי  .8
בנוגע לכתב אישום או תובענה משפטית אשר הוגשו נגד נושא המשרה ונמצא כי לא היה זכאי 

יה זכאי, לשיפוי על פי דין, או כי קיבל מאת החברה שיפוי בסכום הגבוה מסכום השיפוי לו ה
ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לנושא המשרה על ידי החברה, אשר תהיה צמודה למדד 

וריבית בשיעור המזערי הקבוע בתקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(  המחירים לצרכן
יום מיום שיידרש בכתב על ידה לעשות  90, ויהיה עליו להחזיר את הסכומים הללו לחברה 1985

 יום שנודע לו, לפי המוקדם.כן, או מ

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי משרה בה, כאמור לעיל, יעלה  .9
על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי )כפי שתהיה קיימת באותה עת(, 

ן שסכום יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופ
השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום החבות בת 
השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה לבין סכום החבות בת השיפוי של כל נושאי המשרה 

 האמורים, במצטבר, בגין אותו אירוע.

שרה או עבורו או החברה לא תידרש לשלם על פי כתב השיפוי כספים ששולמו בפועל לנושא מ .11
במקומו בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח )שרכשה החברה( או התחייבות שיפוי כלשהי של מאן 
דהוא אחר זולת החברה. סכום השיפוי על פי כתב השיפוי יחול מעבר )ובנוסף( לסכום שישולם 

 )אם וככל שישולם( במסגרת ביטוח ו/או שיפוי כאמור.

חריות כלפיה וכלפי החברות הבנות של החברה או החברה פוטרת אותך בזאת מראש מכל א .11
התאגידים המוחזקים על ידה ו/או שיוחזקו על ידה בעתיד בשל כל נזק אשר נגרם ו/או ייגרם 
לחברה ו/או לחברות הבנות של החברה או התאגידים המוחזקים על ידה ו/או שיוחזקו על ידה 

רות שלך כלפיה/ן, למעט במקרים בעתיד, אם נגרם ו/או ייגרם לה/ן, עקב הפרת חובת הזהי
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בהם על פי חוק החברות, כפי שיהיה מעת לעת, לא ניתן יהיה לפטור מראש נושא משרה 
מאחריותו כלפי החברה, ובכלל זה עקב הפרת חובת הזהירות ב"חלוקה", כהגדרת מונח זה 

 בחוק החברות.

 -בכתב שיפוי ופטור זה .12

מזכיר  ועץ המשפטי,לרבות הי כמשמעותו בחוק החברות "נושא משרה"
 ומבקר הפנים של החברה. החברה

 לרבות החלטה ו/או מחדל )או כל נגזרת שלה( במשמע   "פעולה" 

ולרבות פעולות לפני תאריך כתב שיפוי ופטור זה בתקופת  "או כל נגזרת שלה"
 כהונה כנושא משרה בחברה.

 כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

ב שיפוי ופטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל התחייבויות החברה על פי כת .13
שמותר על פי דין, לשם התכלית לה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי 
ופטור זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין 

ו לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי ופטור האמורה, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע א
 זה.

כתב שיפוי ופטור זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד על פי הוראות כל  .14
 דין ובכפוף להוראות תקנון החברה. 

הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות  .15
 קת שתנבע מיישום כתב שיפוי זה.ובכל מחל הבלעדית לדון

 

 ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.

 

 

  ___________________ 

 בע"מ א.נ. שוהם ביזנס

 

 אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו.

 

________________ 

 

 תאריך: ___________
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 בע"מ )"החברה"( א.נ שוהם ביזנס

 2005-תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"וכתב הצבעה לפי  

 

 שם החברה .1

 .בע"מ א.נ שוהם ביזנס

 

 מועד ומקום הכינוס –מיוחדת  אסיפה כללית .2

עורכי הדין של החברה, גלוזמן המיוחדת של החברה תתכנס במשרדי השנתית ו האסיפה הכללית

 . 12:00בשעה 2016במאי  15ביום  ,2000, בית אשדר , תל אביב55לוזמן ושות', יגאל אלון גושות', 

 

 ושלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הנושאים שעל סדר היום .3

מוצע בזאת לאשר את התקשרות החברה בהסכם ביטוח ואת תנאי הפוליסה כ"עסקת מסגרת"  .1.1

קטורים ונושאי משרה על פי תנאי הפוליסה להתקשרות בחברה בפוליסת ביטוח אחריות דיר

 שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה ואילך. 1המפורטים בסעיף זה, לתקופה של 

 

דולר ארה"ב, וגבולות  20,000הפרמיה השנתית בגין פוליסת הביטוח לא תעלה על סך של 

 .דולר ארה"ב למקרה ולתקופה 10,000,000האחריות לא יעלו על סך של 

 

בעסקאות עם הקלות החברות )לעיל תהווה "עסקת מסגרת" כהגדרתה בתקנות שת ההתקשרו

לתקופה של שלוש שנים, שתחל ממועד אישור "( תקנות ההקלות)" 2000-בעלי עניין(, התש"ס

האסיפה ותסתיים בתום שלוש שנים ממועד האישור )להלן: "תקופת המסגרת"(, ובלבד 

 .יות ו/או הפרמיה על הסכומים הנקובים לעילשבמהלך תקופת המסגרת לא יעלו גבול האחר

 

לדוח זימון האסיפה שכתב  נספח א', בנוסח המצורף כשיפוי ופטורמתן כתב מוצע בזאת לאשר  .1.2

 מעת בחברה בעתיד הנואשר יכו בחברה המכהנים משרה לנושאיו זה מצורף אליו, לדירקטורים

  . לעת

 

 המקום והשעות בהם ניתן לעיין בהחלטות המוצעות .4

במשרד עוה"ד גלוזמן ושות' בשעות עלי המניות יכולים לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, ב

 .01-6088100בטל':  חזי סידון "דעם עו מראש העבודה המקובלות ובתיאום

 

 

 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המוצעות .5

בד שיתקיים אחד ת לעיל תתקבל ברוב רגיל ובלוהמפורט ההחלטותלחוק החברות,  275בהתאם לסעיף  .6.1

 מאלה:

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי   (א)

באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו 

 ;בחשבון קולות הנמנעים

לא עלה על שיעור של שני אחוזים  )א(ס"ק סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים ב (ב)

 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה2%)
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 חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה .6

בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי של בעל המניות בכל 

 אחת מההחלטות, וכן לפירוט מהות הזיקה הרלבנטית.

  

, בעל מניות שלא 2005 –ם להוראות תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"ו בהתא

לא תבוא  –סימן את קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה או לא תיאר את מהות הזיקה האמורה 

 הצבעתו במנין.

 

המניות הלא  של בעללכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות  .7

רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות )על פי העניין( אם בעל המניות רשום בספרי 

 החברה.

( 48את כתב ההצבעה, בצירוף המסמכים הנלווים כאמור לעיל, יש להמציא עד ארבעים ושמונה שעות )

 לפני מועד ההצבעה, במסירה לחברה או בדואר רשום.

 

 להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעותועד האחרון המ .8

 העמדה

 

ימים לאחר המועד הקובע. המועד האחרון  10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד  

ימים לאחר המועד האחרון  5 –להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ 

 דעות עמדה ע"י בעלי המניות.למשלוח הו

 

 מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .9

 

עו"ד ירון קייזר או )לידי  01-6090620; פקס:  , תל אביב55יגאל אלון משרד עורכי הדין גלוזמן ושות', 

 . hsidon@glusman.co.ilאו  ykaiser@glusman.co.ilעו"ד חזי סידון ובדואר אלקטרוני: 

 

 כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה  .10

 

כתובות אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן 

לחוק החברות, הינם  88-ו 87ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותם בסעיפים למצוא את נוסח כתב 

)"אתר ההפצה"(. אתר  http://www.magna.isa.gov.ilכדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: 

 .  http://maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -הבורסה לניירות ערך בתל

 

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה, או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת.  .11

 בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

 

עה והודעות בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני ללא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצב .12

העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר 

הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת 

 תשלום; הודעתו לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.
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ות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות בעל מני .13

מניות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור  1,154,075ההצבעה בחברה, שהם, ביום פרסום כתב הצבעה זה 

לחוק  268מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

מניות, זכאי בעצמו או באמצעות  491,518שהם, ביום פרסום כתב הצבעה זה  1999 –התשנ"ט החברות, 

שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה 

 המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.

 

הוספת נושא לסדר היום, עשויות  לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות .14

להתפרסם הודעות עמדה ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי 

 החברה שבאתר ההפצה.
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 בע"מ )"החברה"( א.נ שוהם ביזנס

 חלק שני  –כתב הצבעה 

 ("התקנות" –)להלן  2005-תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 

 בע"מ א.נ שוהם ביזנס  :שם החברה

 

 520043860  מס' החברה:

 

 ., תל אביב55משרד עוה"ד גלוזמן ושות', יגאל אלון (: מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה

 

 .2016במאי  15 : מועד האסיפה

 

 .מיוחדתכללית  : סוג האסיפה

 

 .2016באפריל  17 : המועד הקובע

 

 פרטי בעל המניות

 ___________________ :בעל המניות שם. 1

 ________: ________________מס' זהות. 2

 

 –אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

  

 _______________________ :מס' דרכון .א

 ________: _________המדינה שבה הוצא .ב

 ________: ________________בתוקף עד .ג

 

 –אם בעל המניות הוא תאגיד 

 

 _______________: ________גידמס' תא א.

 __________________: מדינת ההתאגדות ב.

 

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי 

 במקום המתאים בטבלה( Vמשרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: )יש לסמן 

אינו נמנה על גופים  כירהנושא משרה ב בעל עניין משקיע מוסדי

 אלו
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 אופן ההצבעה:

 

 

  

_________ 

 פרט יש ל* 

 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  1

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

 

 

 

 פרטים:

 

קשר עם היותי בעל עניין אישי באישור ההחלטה לעניין הנושאים שעל סדר היום )נא לפרט להלן פרטים ב

 הנושא(:

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

( 1999 -לחוק החברות, התשנ"ט  (1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

בעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של ל רק בצירוף אישור בעלות. כתב הצבעה זה תקף –

 תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות. כתב ההצבעה –החברה 

 

 

__________  __________ 

 חתימה  תאריך

  

האם הנך בעל  1אופן ההצבעה הנושא שעל סדר היום 

ענין אישי 

באישור 

 2 ?העסקה

 לא *כן נמנע נגד בעד  

התקשרות בהסכם ביטווח  3.1
אחריות דירקטורים 

ונושאי משרה ע"פ תנאי 
הפוליסה המפורטים בדוח 
וסיווג הפוליסה כ"עסקת 

ת מסגרת" ע"פ תקנו
 ההקלות כאמור לעיל

     

 שיפוי ופטורמתן כתב  3.2
 לנושאי המשרה בחברה

     


