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לתקנות  ,2001 -בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א מתקן  דוח מיידי

ובדבר כינוס אסיפה כללית  1999 -וחוק החברות, התשנ"ט 1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"לניירות 

 מיוחדת 

דוחות תקופתיים תקנות " )להלן: 1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לבהתאם 

תקנות בעל )להלן: " 2001 -שס"אתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, הת "(ומיידיים

בנוגע לגילוי בדבר מדיניות תגמול ותנאי  2013ביוני  25"(, טיוטת הנחיית רשות ניירות ערך בקשר מיום שליטה

 ,"(חוק החברות" )להלן: 1999-חוק החברות, התשנ"טו "(הנחיית הרשותכהונה והעסקה של נושאי משרה )להלן: "

 31והחלטת דירקטוריון החברה מיום  2015במאי  31ומיום  2015במאי  28ם ת ועדת התגמול מיווובהמשך להחלט

" או האסיפהשל בעלי מניות החברה )להלן: " מיוחדתהודעה על כינוס אסיפה כללית ניתנת בזאת , 2015במאי 

( 5ה )קומ 10קרמניצקי רח'  ,החברה במשרדי, 10:00, בשעה 2015ביולי  7', ג "(, שתתקיים ביוםהאסיפה הכללית"

  ."(משרדי החברהתל אביב )להלן: "

 המיוחדת על סדר יומה של האסיפה הכללית .1

אברהם לאשר את חידוש מינויים של הדירקטורים )שאינם חיצוניים(, המכהנים בחברה, דהיינו, ה"ה: מר  1.1

 .מר יונתן לוי, מר עפר זהבי והגב' ליאורה לבגיל גירון, מר ירון משורר, נוסבאום, מר 

 פק יובהר, כי ההצבעה עבור כל דירקטור תיעשה בנפרד. למען הסר ס

 להלן, תנאי כהונתם של הדירקטורים יוותרו ללא שינוי. 1.7-ו 1.6יצוין, כי למעט כאמור בסעיפים 

בלתי  םהצהרות הדירקטורים שכהונתם מובאת לחידוש שאינם דירקטורים חיצוניים ואינם דירקטורי

מובאת  השכהונת ההבלתי תלוי תרות, והצהרת הדירקטוריב לחוק החב224תלויים בהתאם לסעיף 

 נספח א')ב( עד )ו( לחוק החברות, מצורפות כ240 -ב ו224, בהתאם לסעיפים הגב' ליאורה לבלחידוש, 

 לזימון אסיפה זה.

 , בנוגע לחברידוחות תקופתיים ומיידיים ( לתקנות10ב) 36 -ו 26לפרטים הנדרשים לפי תקנות 

 -לרבות השכלתם, מומחיותם וניסיונם המקצועי בונתם מובאת לחידוש כאמור לעיל, הדירקטוריון, שכה

בפרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( לדו"ח התקופתי של החברה  26השנים האחרונות, ראו בתקנה  5

 "(. הדוח התקופתי( )להלן: "2015-01-067984)אסמכתא מס':  2015במרץ  31, שפורסם ביום 2014לשנת 

ת חידוש מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לאשר א 1.2

רואה טרחת . לפרטים אודות שכר ית הבאה של בעלי המניות של החברהלתקופה שעד האסיפה השנת

 תי. התקופ דוח( להדירקטוריון דוחב' ) פרק ראו ,2014החשבון המבקר של החברה בשנת 

 .2014יים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת דיון בדוחות הכספ 1.3
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לתקנון החברה שענייננו, פטור מאחריות, יצוין כי פטור  147באופן בו בסעיף תיקון תקנון החברה  1.4

)גם  על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברהמאחריות לא יחול 

. לאור האמור, נוסחו של סעיף אישי יש בה עניין נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור(

יאושר ע"י אסיפה זו( יהא כדלקמן )התוספת המוצעת תיקונו )ככל ש המתוקןלתקנון  147

 במודגש(:

 נושאי משרהפטור  .147"

 כולה, מאחריותו בה משרה נושא מראש לפטור החברה רשאית, החברות חוק להוראות בכפוף

 רשאית אינה חברה, אולם. כלפיהשלו  הזהירות חובת הפרת עקבשנגרם  נזק בשל, מקצתה או

וכן  בחלוקה הזהירות חובת הפרת עקב כלפיה מאחריותו ושא משרהנ דירקטור מראש לפטור

לבעל השליטה או לנושא משרה הפרת חובת הזהירות כלפיה בהחלטה או בעסקה שעקב 

 ".יש בה עניין אישי )גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור( כלשהו בחברה

א' לחוק החברות באופן בו תתווסף אפשרות 267ור עדכון מדיניות תגמול של החברה בהתאם לסעיף איש 1.5

 להענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.

 לזימון אסיפה זה. נספח ב'נוסח מדיניות התגמול המעודכנת מצ"ב כ

עדכון מדיניות התגמול, לאשר מתן  בכפוף לאישור אסיפה כללית זו את תיקון התקנון ובכפוף לאישור 1.6

כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם בנוסח 

 לזימון אסיפה זה. נספח ג'המצ"ב כ

בכפוף לאישור אסיפה כללית זו את תיקון התקנון ובכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול, לאשר מתן  1.7

קטורים ונושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, כתב פטור מאחריות לדיר

מר אלכס מר עפר זהבי, מר יונתן לוי, מר ירון משורר, מר גיל גירון, דהיינו ה"ה מר אברהם נוסבאום, 

שנים, החל  3וזאת לתקופה של לזימון אסיפה זה,  נספח ג'בנוסח המצ"ב כ אורן נוסבאוםליפשיץ ומר 

 .אישור אסיפה כללית זה מועד קבלתמ

 שיש להם עניין אישי באישור העסקאות ומהות עניין אישי זהבחברה שמות בעלי השליטה  .2

 שמות בעלי השליטה בחברה 2.1

למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בקבוצת אשטרום הינה יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח 

מהונה המונפק והנפרע של קבוצת  58.70%-"( אשר מחזיקה נכון למועד זה, בכיונדקובע"מ )להלן: "

 אשטרום ומזכויות ההצבעה בה.

למיטב ידיעת החברה, יונדקו הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבעלות המלאה בהון המניות 

"(. הבעלות בהון המניות מרגןהמונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ )להלן: "

( 1977מוחזקים בידי השקעות רנה וחיים גירון ) 33.33%( 1מרגן הינה כדלקמן: ) המונפק והנפרע של

פרטיות רנה גירון, גיל גירון ודפנה לוי באמצעות חברות בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של 

( בע"מ, 1982מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל ) 33.33%( 2בבעלותם ושליטתם המלאה; )

בבעלותם פרטיות אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות ת בשליטתם המלאה של חברה פרטי

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם 1982השקעות משורר )מוחזקים בידי  15.31%( 3ושליטתם המלאה; )

בבעלותם פרטיות ליפא ויהודית משורר, ירון משורר וסיגל משורר באמצעות חברות המלאה של 

אבן נייר ומספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה מוחזקים בידי  10.93% (4ושליטתם המלאה; )

בבעלותם ושליטתם המלאה; פרטיות נחמיה רובין, יורם רובין ונעמה )רובין( לימון באמצעות חברות של 

נורית מור ( בע"מ, חברה פרטית בשליטתן המלאה של 1981השקעות מייבלום )מוחזקים בידי  7.10%( 5)

 בבעלותן ושליטתן המלאה.פרטיות ליפשיץ באמצעות חברות וורדה 

לאור האמור, למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, מכוח שיתוף 
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המפורטים לעיל, בין במישרין ובין  בחברה, הינם בעלי השליטה לחברהפעולה בניהם בכל הקשור 

יטתם המלאה, קרי ה"ה: רנה גירון, גיל גירון, דפנה לוי, אברהם באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובשל

נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, נחמיה רובין, נעמה )רובין( לימון, 

 יורם רובין, נורית מור וורדה ליפשיץ.

 ניין אישי זה שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי באישור העסקאות ומהות ע 2.2

 שעל סדר היום 1.5ביחס לנושא 

ומר ירון משורר עניין אישי בעדכון למדיניות התגמול מן למר אברהם נוסבאום, מר גיל גירון  .א

הטעם שמדיניות התגמול קובעת, בין היתר, את מסגרת תנאי הכהונה וההעסקה של הדירקטורים 

עניין אישי , והגב מיכל זהבי באוםלמר אברהם נוסונושאי משרה בחברה שה"ה נמנים עליהם. 

בעדכון למדיניות התגמול מן הטעם שמדיניות התגמול קובעת, בין היתר, את מסגרת תנאי 

, בנה של הגב' מיכל נושאי המשרה בחברה שמר עפר זהבי, דירקטור בחברההכהונה וההעסקה של 

בנו של מר בחברה, ורן נוסבאום, משנה למנכ"ל ובן דודו של מר אברהם נוסבאום ומר א זהבי

עניין אישי בעדכון . למר גיל גירון עליהם יםנמנ ובן דודה של הגב' מיכל זהבי אברהם נוסבאום

למדיניות התגמול מן הטעם שמדיניות התגמול קובעת, בין היתר, את מסגרת תנאי הכהונה 

 הנמנירון נושאי המשרה בחברה שמר יונתן לוי, דירקטור בחברה וגיסו של מר גיל גוההעסקה של 

 .עליהם

לגב' ורדה ליפשיץ עניין אישי בעדכון למדיניות התגמול מן הטעם שמדיניות התגמול קובעת, בין  .ב

היתר, את מסגרת תנאי הכהונה וההעסקה של הדירקטורים ונושאי משרה בחברה שמר אלכס 

 עליהם.  הבחברה ובעלה של הגב' ליפשיץ נמנ משנה למנכ"לליפשיץ, 

בשל  בחברה משותפים שליטה כבעלי להיחשב עשויים, לעיל 2.1טים בסעיף המפור המשפחותבני  .ג

החזקותיהם בקבוצת אשטרום ובחברה ושליטתם המשותפת בהן, מכוח שיתוף הפעולה האמור 

 ביניהם. על כן, גם בני המשפחות הנ"ל הינם בעלי עניין אישי בעדכון למדיניות התגמול.

 שעל סדר היום 1.7ביחס לנושא 

ומר ירון משורר עניין אישי באישור מתן כתב פטור מאחריות  מר גיל גירון, ם נוסבאוםלמר אברה .ד

עניין אישי , והגב' מיכל זהבי למר אברהם נוסבאוםמן הטעם שכתב פטור מאחריות ניתן עבורם. 

שכתב הפטור ניתן עבור מר עפר זהבי, דירקטור מן הטעם  באישור מתן כתב פטור מאחריות

ורן נוסבאום, משנה ובן דודו של מר אברהם נוסבאום ועבור מר א גב' מיכל זהבי, בניה של הבחברה

עניין . למר גיל גירון ובן דודה של הגב' מיכל זהבי בנו של מר אברהם נוסבאוםלמנכ"ל בחברה, 

כתב הפטור ניתן עבור מר יונתן לוי, דירקטור מן הטעם שבאישור מתן כתב פטור מאחריות אישי 

 מר גיל גירון.בחברה וגיסו של 

לגב' ורדה ליפשיץ עניין אישי באישור מתן כתב פטור מאחריות מן הטעם שכתב פטור מאחריות  .ה

 בחברה ובעלה של הגב' ליפשיץ.  משנה למנכ"לניתן עבור מר אלכס ליפשיץ, 

בשל  בחברה משותפים שליטה כבעלי להיחשב עשויים, לעיל 2.1המפורטים בסעיף  המשפחותבני  .ו

בוצת אשטרום ובחברה ושליטתם המשותפת בהן, מכוח שיתוף הפעולה האמור החזקותיהם בק

 ביניהם. על כן, גם בני המשפחות הנ"ל הינם בעלי עניין אישי במתן כתב פטור מאחריות.

 ומהות עניינם זהבנושאים שעל סדר היום שמות הדירקטורים בעלי ענין אישי  .3

 שעל סדר היום 1.5ביחס לנושא 

עניין אישי בעדכון למדיניות התגמול מן  ,מר ירון משוררו מר גיל גירוןהם נוסבאום, לדירקטורים מר אבר .א

 )א( לעיל. 2.2הטעם המפורט בסעיף 

עניין אישי בעדכון  ם קרוביהם של בעלי השליטה בחברה,לדירקטורים מר עפר זהבי ומר יונתן לוי שהינ .ב

, את מסגרת תנאי הכהונה וההעסקה של למדיניות התגמול מן הטעם שמדיניות התגמול קובעת, בין היתר

 הדירקטורים ונושאי משרה בחברה שה"ה נמנים עליהם.
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עניין אישי בעדכון למדיניות התגמול מן  הגב' ליאורה לב, הגב' תמר גולדנברג ומר מתתיהו טללדירקטורים  .ג

ם ונושאי הטעם שמדיניות התגמול קובעת, בין היתר, את מסגרת תנאי הכהונה וההעסקה של הדירקטורי

 משרה בחברה שה"ה נמנים עליהם.

 שעל סדר היום 1.7ביחס לנושא 

עניין אישי במתן כתב פטור מאחריות מן  מר ירון משוררו מר גיל גירון ,לדירקטורים מר אברהם נוסבאום .ד

 )ד( לעיל. 2.2הטעם המפורט בסעיף 

בחברה, עניין אישי באישור  לדירקטורים מר עפר זהבי ומר יונתן לוי שהינם קרוביהם של בעלי השליטה .ה

 מתן כתב פטור מאחריות מן הטעם שכתב פטור מאחריות ניתן עבורם. 

עניין אישי באישור מתן כתב פטור  הגב' ליאורה לב, הגב' תמר גולדנברג ומר מתתיהו טללדירקטורים  .ו

 מאחריות מן הטעם שכתב פטור מאחריות ניתן עבורם.

 נוספים בדבר האסיפה הכללית פרטים .4

 כינוס האסיפה הכללית ומועדה וםמק 1.1

 החברה. , במשרדי10:00בשעה  2015ביולי  7', גביום האסיפה הכללית תתקיים 

 ב הנדרשוהר 4.2

הינו רוב רגיל  1.6-ו 1.2, 1.1ות המפורטות בסעיפים ההחלטכל אחת מבין ש לקבלת נדרהרוב ה 4.2.1

לא יובאו בחשבון בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים 

שעל סדר  1.5-ו 1.4כפוף לאישור נושאים שעל סדר  1.6עים. יצוין כי נושא מניין קולות המצבי

 היום.

לעיל הינו רוב של לפחות חמישים אחוזים  1.4הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  4.2.2

יין קולות ( במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה וכן רוב רגיל בהצבעה במנ50%)

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות 1ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: )

בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל 

י הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין איש

( סך קולות המתנגדים מקרב 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ) 276תחולנה הוראות סעיף 

( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה 1בעלי המניות האמורים בפסקה )

 בחברה.

שעל סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה  1.5הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  4.2.3

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב 1ת ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )במניין קולו

מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור עדכון מדיניות 

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

לחוק החברות  276מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף בחשבון קולות הנמנעים. על 

( לא עלה 1( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )2בשינויים המחויבים; )

 על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 

ם אם האסיפה שעל סדר היום ג 1.5יובהר, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את סעיף 

תתנגד לאישורו, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים 

מפורטים ולאחר שידונו מחדש בעדכון למדיניות התגמול, כי אישור העדכון למדיניות התגמול, 

 על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה.
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לעיל הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות  1.7 ףבסעיהמפורטת  ההרוב הנדרש לקבלת ההחלט 4.2.4

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות 1ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: )

בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל 

ולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון ק

( סך קולות המתנגדים מקרב 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ) 276תחולנה הוראות סעיף 

( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה 1בעלי המניות האמורים בפסקה )

 בחברה.

 המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה 1.3

 182, בהתאם לסעיף ת בעלי המניותזכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפ המועד הקובע לעניין

 2015ביוני  8 מ שיחול ביוםאביב בע"-הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל, לחוק החברות

 "(. המועד הקובע)להלן: "

  במסמכים עיון 1.1

ה ובכל מסמך הנוגע לנושא שעל ההחלטה המוצעת, בעותק של דוח מיידי זלעיין בנוסח המלא של ניתן 

ה', בשעות העבודה המקובלות )לתיאום מראש נא -בימים א', במשרדי החברהסדר יומה של האסיפה, 

או האסיפה הנדחית )אם  הכללית וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה, (03-6231400 לפנות בטלפון

 .תהיה(

 בכבוד רב,                          

"מבע קבוצת אשטרום
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 בע"מ קבוצת אשטרום

 () "החברה"

 ,2001 -בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א מתקן  דוח מיידי

 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 1970-ולתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

 תוכן עניינים

 מבוא

 תמצית ההחלטות המובאות בהעל סדר יומה של האסיפה הכללית ו

 פרטים הנדרשים לפי תקנות בעל שליטה והנחיית הרשות   -חלק א'

 תיאור עדכון למדיניות התגמול

 שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי ומהות עניין אישי זה

 שם של כל דירקטור שיש לו עניין אישי ומהות עניין זה

 ברהנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון הח

 דירקטוריוןישיבות ועדת התגמול והשמות הדירקטורים שהשתתפו ב

 אישור מתן כתב פטור מאחריות לנושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם

 שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי ומהות עניין אישי זה

 שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי ומהות עניין זה

 הדרך שבה נקבעה התמורה

 אישורים נדרשים

 התקשרויות מסוגה של ההתקשרות או התקשרויות דומות לה

 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני וועדת התגמול והדירקטוריון 

 פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית -חלק ב'

 

 

 ריםהצהרות הדירקטו - נספח א'

 מדיניות התגמול המעודכנת - נספח ב'

 כתב פטור מאחריות - נספח ג'
 

 

 בע"מ קבוצת אשטרום
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 בע"מקבוצת אשטרום 

 )"החברה"(

 2015 ביוני 15 1

 

       לכבוד     לכבוד

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

v.ilwww.isa.go    www.tase.co.il   

  

וחוק  1970 – "ל(, התשדוחות תקופתיים ומיידיים) תקנות ניירות ערךלבהתאם מתקן דוח מיידי 

 מיוחדתובדבר כינוס אסיפה כללית  1999 -החברות, התשנ"ט

דוחות תקופתיים תקנות " )להלן: 1970 -ל", התשדוחות תקופתיים ומיידיים(תקנות ניירות ערך )לבהתאם 

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

בנוגע לגילוי בדבר מדיניות תגמול  2013ביוני  25"(, טיוטת הנחיית רשות ניירות ערך בקשר מיום שליטה

 )להלן: 1999-חוק החברות, התשנ"טו "(הנחיית הרשותרה )להלן: "ותנאי כהונה והעסקה של נושאי מש

והחלטת  2015במאי  31ומיום  2015במאי  28ת ועדת התגמול מיום וובהמשך להחלט ,"(חוק החברות"

של בעלי  מיוחדתניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית , 2015במאי  31דירקטוריון החברה מיום 

, 10:00, בשעה 2015יולי ב 7 ,'ג "(, שתתקיים ביוםהאסיפה הכללית" או "יפההאסמניות החברה )להלן: "

  ."(משרדי החברה)להלן: " תל אביב (5)קומה  10קרמניצקי במשרדי החברה ברח' 

 על סדר יומה של האסיפה הכללית  .1

המכהנים בחברה, דהיינו,  אשר את חידוש מינויים של הדירקטורים )שאינם חיצוניים(,ל .1.1

עפר זהבי, מר יונתן לוי והגב' , מר מר ירון משורר, גיל גירון, מר ברהם נוסבאוםא ה"ה: מר

 .ליאורה לב

 למען הסר ספק יובהר, כי ההצבעה עבור כל דירקטור תיעשה בנפרד. 

ם של הדירקטורים יוותרו ללא תנאי כהונתלהלן,  1.7-ו 1.6למעט כאמור בסעיפים יצוין, כי 

 .שינוי

 םונתם מובאת לחידוש שאינם דירקטורים חיצוניים ואינהצהרות הדירקטורים שכה

 יתב לחוק החברות, והצהרת הדירקטור224בהתאם לסעיף  יםבלתי תלוי םידירקטור

)ב( 240 -ב ו224, בהתאם לסעיפים הגב ליאורה לבמובאת לחידוש,  השכהונת ההבלתי תלוי

 לזימון אסיפה זה. נספח א'כעד )ו( לחוק החברות, מצורפות 
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, בנוגע דוחות תקופתיים ומיידיים ( לתקנות10ב) 36 -ו 26ם הנדרשים לפי תקנות לפרטי

לרבות השכלתם, מומחיותם הדירקטוריון, שכהונתם מובאת לחידוש כאמור לעיל,  לחברי

פרק ד' )פרטים נוספים על ב 26או בתקנה רהשנים האחרונות,  5 -וניסיונם המקצועי ב

)אסמכתא  2015במרץ  31יום , שפורסם ב2014שנת התאגיד( לדו"ח התקופתי של החברה ל

 "(. התקופתי הדוח( )להלן: "2015-01-067984מס': 

כרואה החשבון  קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבוןינויו של לאשר את חידוש מ .1.2

 .ת הבאה של בעלי המניות של החברההאסיפה השנתילתקופה שעד המבקר של החברה 

 דוחב' ) פרק ראו, 2014ת לשנ החברה של המבקר החשבון הרוא טרחת שכר אודותלפרטים 

 תי. התקופ דוח( להדירקטוריון

 .2014דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת  .1.3

לתקנון החברה שענייננו, פטור מאחריות, יצוין כי  147תיקון תקנון החברה באופן בו בסעיף  .1.4

ה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו על החלטה או עסקפטור מאחריות לא יחול 

. לאור האמור, יש בה עניין אישי )גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור( בחברה

לתקנון המתוקן )ככל שתיקונו יאושר ע"י אסיפה זו( יהא כדלקמן  147נוסחו של סעיף 

 )התוספת המוצעת במודגש(:

 פטור נושאי משרה .147"

 בה משרה נושא מראש לפטור החברה רשאית, ברותהח חוק להוראות בכפוף

שלו  הזהירות חובת הפרת עקבשנגרם  נזק בשל, מקצתה או כולה, מאחריותו

 מאחריותו ושא משרהנ דירקטור מראש לפטור רשאית אינה חברה, אולם. כלפיה

הפרת חובת הזהירות כלפיה  עקבוכן  בחלוקה הזהירות חובת הפרת עקב כלפיה

)גם נושא  יטה או לנושא משרה כלשהו בחברהלבעל השלבהחלטה או בעסקה ש

 ".יש בה עניין אישי משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור(

א' לחוק החברות באופן בו תתווסף 267אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה בהתאם לסעיף  .1.5

 אפשרות להענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.

 לזימון אסיפה זה. נספח ב'עודכנת מצ"ב כנוסח מדיניות התגמול המ

בכפוף לאישור אסיפה כללית זו את תיקון התקנון ובכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול, לאשר  .1.6

מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם 

 לזימון אסיפה זה. נספח ג'בנוסח המצ"ב כ

יפה כללית זו את תיקון התקנון ובכפוף לאישור עדכון מדיניות התגמול, לאשר בכפוף לאישור אס .1.7

מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה 

מר עפר זהבי, מר יונתן מר ירון משורר, מר גיל גירון, וקרוביהם, דהיינו ה"ה מר אברהם נוסבאום, 

וזאת לתקופה לזימון אסיפה זה,  נספח ג'בנוסח המצ"ב כ אורן נוסבאוםיץ ומר מר אלכס ליפשלוי, 

 .מועד קבלת אישור אסיפה כללית זהשנים, החל מ 3של 
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   הנחיית הרשותתקנות בעל שליטה ופרטים הנדרשים לפי  -לק א'ח

 תיאור עיקרי העדכונים במדיניות התגמול .2

מדיניות את ל החברה החליטה שלא לאשר לאחר שהאסיפה הכללית ש, 2014בדצמבר  15יום ב .2.1

חברה בהחליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאשר את מדיניות התגמול חברה, בהתגמול 

"(, וזאת לאחר החברות חוק)להלן: " 1999 -"טהתשנא)ג( לחוק החברות, 267בהתאם לסעיף 

שבחנו ודנו בה מחדש, לרבות לאחר שהתייחסו לסיבות שבגינן למיטב ידיעת החברה, חלק 

  .מבעלי המניות של החברה התנגדו לאישור מדיניות התגמול

 2014בנובמבר  26מיום דיווח מיידי לנספח א' ראו  לפרטים אודות מדיניות התגמול בחברה, .2.2

נימוקי לפרטים נוספים אודות  "(.התגמול מדיניותהלן: ")ל (2014-01-206088)אסמכתא מס': 

הכללית שלא אסיפת החלטת על אף  מדיניות התגמול ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור

-2014-01)אסמכתא מס':  2014בדצמבר  16או דיווח מיידי מיום , רלאשר את מדיניות התגמול

222504.) 

התגמול  לעיל, מוצע לאשר עדכון למדיניות 1.4בכפוף לתיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף  .2.3

שתתווסף הבהרה שעניינו פטור מאחריות כך  147יתוקן תקנון החברה ובסעיף בחברה כך ש

שלבעל בעסקה מאחריותו כלפיה  ושא משרהנדירקטור החברה אינה רשאית לפטור מראש לפיה 

יש  פטור()גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב ההשליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה 

 יודגש, כי הפטור מאחריות כאמור, יחול ככל שחובת הזהירות הופרה עקב. בה עניין אישי

  רשלנות בלבד ולא יחול ככל שחובה זו הופרה בכוונה או בפזיזות.

, אישר דירקטוריון החברה את עדכון מדיניות 2015במאי  31ביום להלן,  2.11כמפורט בסעיף  .2.4

זו, בהתבסס על המלצת ועדת התגמול ותוך התייחסות, בין התגמול המובא לאישור אסיפה 

ב' לחוק 267עיף היתר, לעניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול, בהתאם לס

 .לנושא היו רלוונטיםהחברות, וש

מדיניות התגמול המעודכנת בסימון שינויים ביחס למדיניות התגמול אשר אושרה ע"י  .2.5

 לזימון אסיפה זה. נספח ג'לעיל, מצ"ב כ 2.1יף דירקטוריון החברה כאמור בסע

תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה תואמים את  זה,יצוין, כי נכון למועד  .2.6

 .בחברהמדיניות התגמול 

 החברה אינה חברה נכדה ציבורית. .2.7

שמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי בעדכון מדיניות התגמול ומהות עניין אישי  .2.8

 זה

 שמות בעלי השליטה בחברה .2.8.1

למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בה הינה יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח 

מהונה המונפק והנפרע  58.70%-"( אשר מחזיקה נכון למועד זה, בכיונדקובע"מ )להלן: "

 של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

ל, כאשר הבעלות למיטב ידיעת החברה, יונדקו הינה חברה פרטית הרשומה בישרא

המלאה בהון המניות המונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ 

( 1"(. הבעלות בהון המניות המונפק והנפרע של מרגן הינה כדלקמן: )מרגן)להלן: "

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם 1977מוחזקים בידי השקעות רנה וחיים גירון ) 33.33%

בבעלותם ושליטתם פרטיות גיל גירון ודפנה לוי באמצעות חברות רנה גירון, המלאה של 

( בע"מ, 1982מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל ) 33.33%( 2המלאה; )



 

10 

אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות חברה פרטית בשליטתם המלאה של 

( 1982משורר ) השקעותמוחזקים בידי  15.31%( 3בבעלותם ושליטתם המלאה; )פרטיות 

ליפא ויהודית משורר, ירון משורר וסיגל בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של 

מוחזקים  10.93%( 4בבעלותם ושליטתם המלאה; )פרטיות משורר באמצעות חברות 

נחמיה רובין, יורם אבן נייר ומספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של בידי 

( 5בבעלותם ושליטתם המלאה; )פרטיות אמצעות חברות רובין ונעמה )רובין( לימון ב

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתן המלאה 1981השקעות מייבלום )מוחזקים בידי  7.10%

 בבעלותן ושליטתן המלאה.פרטיות נורית מור וורדה ליפשיץ באמצעות חברות של 

טה לאור האמור, למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות העשויים להיחשב כבעלי שלי

 בחברה, הינם בעלי השליטה לחברהבחברה, מכוח שיתוף פעולה בניהם בכל הקשור 

המפורטים לעיל, בין במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובשליטתם 

המלאה, קרי ה"ה: רנה גירון, גיל גירון, דפנה לוי, אברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא 

ורר, נחמיה רובין, נעמה )רובין( לימון, יורם רובין, ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל מש

 נורית מור וורדה ליפשיץ.

 העדכון למדיניות התגמולשמות בעלי השליטה בחברה שיש להם עניין אישי באישור  .2.8.2

 ומהות עניין אישי זה 

למר אברהם נוסבאום, מר גיל גירון ומר ירון משורר עניין אישי בעדכון למדיניות  .א

שמדיניות התגמול קובעת, בין היתר, את מסגרת תנאי הכהונה התגמול מן הטעם 

וההעסקה של הדירקטורים ונושאי משרה בחברה שה"ה נמנים עליהם. למר אברהם 

, עניין אישי בעדכון למדיניות התגמול מן הטעם שמדיניות והגב' מיכל זהבי נוסבאום

שאי המשרה התגמול קובעת, בין היתר, את מסגרת תנאי הכהונה וההעסקה של נו

ובן דודו של מר  , בנה של הגב' מיכל זהביבחברה שמר עפר זהבי, דירקטור בחברה

בנו של מר אברהם ורן נוסבאום, משנה למנכ"ל בחברה, אברהם נוסבאום ומר א

נמנים עליהם. למר גיל גירון עניין אישי ובן דודה של הגב' מיכל זהבי נוסבאום 

יניות התגמול קובעת, בין היתר, את מסגרת בעדכון למדיניות התגמול מן הטעם שמד

תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה שמר יונתן לוי, דירקטור בחברה 

 וגיסו של מר גיל גירון נמנה עליהם.

לגב' ורדה ליפשיץ עניין אישי בעדכון למדיניות התגמול מן הטעם שמדיניות התגמול  .ב

וההעסקה של הדירקטורים ונושאי קובעת, בין היתר, את מסגרת תנאי הכהונה 

משרה בחברה שמר אלכס ליפשיץ, משנה למנכ"ל בחברה ובעלה של הגב' ליפשיץ 

 נמנה עליהם. 

 שליטה כבעלי להיחשב עשויים, לעיל 2.8.1המפורטים בסעיף  המשפחותבני      .ג

בשל החזקותיהם בקבוצת אשטרום ובחברה ושליטתם המשותפת  בחברה משותפים

וף הפעולה האמור ביניהם. על כן, גם בני המשפחות הנ"ל הינם בעלי בהן, מכוח שית

 עניין אישי בעדכון למדיניות התגמול.

 שם של כל דירקטור שיש לו עניין אישי ומהות עניין זה .2.9

לדירקטורים מר אברהם נוסבאום, מר גיל גירון, מר ירון משורר, מר עפר זהבי ומר יונתן  .2.9.1

 )א( לעיל. 2.8.2התגמול מן הטעם המפורט בסעיף  לוי עניין אישי בעדכון למדיניות

לדירקטורים הגב' ליאורה לב, הגב' תמר גולדנברג ומר מתתיהו טל עניין אישי בעדכון  .2.9.2
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למדיניות התגמול מן הטעם שמדיניות התגמול קובעת, בין היתר, את מסגרת תנאי 

 .הכהונה וההעסקה של הדירקטורים ונושאי משרה בחברה שה"ה נמנים עליהם

 לעדכון מדינית התגמול נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .2.10

)בשם לב לתיקון לתקנון  תקנון החברהו בהתאם לחוק החברות ופטור מאחריות הינ .2.10.1

 .לעיל( 1.4החברה כאמור בסעיף 

מקובלת, אשר חברה ציבורית מבקשת להעניק לנושאי  ההגנ ופטור מאחריות הינכתב  .2.10.2

מנת לאפשר להם לפעול לטובתה תוך ידיעה, כי גם במידה משרה, הפועלים מטעמה, על 

 ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכול בכפוף למגבלות הדין.

לרבות אלו הנמנים נושאי המשרה הינם בתנאים זהים לגבי כל כתב פטור מאחריות תנאי  .2.10.3

 .הםוקרוביבחברה השליטה  על בעלי

וך בעלויות הכספיות, הכרוכות בתשלום פטור מאחריות עשויה החברה לחסכתב במתן  .2.10.4

 משרה.בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי לחברת ביטוח 

 דירקטוריוןישיבות ועדת התגמול והשמות הדירקטורים שהשתתפו ב .2.11

השתתפו כל חבריה:  2015במאי  31ומיום  2015מאי ב 28מיום  התגמולועדת ת וישיבב .2.11.1

ב' תמר גולדנברג )דח"צ( והגב' ליאורה לב מר מתתיהו )מתי( טל )דח"צ ויו"ר הוועדה(; ג

 )דירקטורית בלתי תלויה(.

, השתתפו הדירקטורים כדלקמן: מר 2015מאי ב 31דירקטוריון החברה מיום ישיבת ב .2.11.2

אברהם נוסבאום )יו"ר הדירקטוריון(; מר גיל גירון )מנכ"ל ודירקטור(; מר ירון משורר 

רקטורית בלתי תלויה(; הגב' תמר ; הגב' ליאורה לב )דיודירקטור( )משנה למנכ"ל

 גולדנברג )דח"צ(; מר מתתיהו )מתי( טל )דח"צ(. 

השליטה בחברה  יבעל הנמנים עלאישור מתן כתב פטור מאחריות לנושאי המשרה בחברה  .3

 הםקרוביו

שעל  1.5שעל סדר היום( ועדכון מדיניות התגמול )נושא  1.4בכפוף לתיקון תקנון החברה )נושא  .3.1

כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה הנמנים מתן  צע לאשרמוסדר היום(, 

על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, דהיינו ה"ה מר אברהם נוסבאום, מר גיל גירון, מר ירון 

נספח , בנוסח המצ"ב כמר עפר זהבי, מר יונתן לוי, מר אלכס ליפשיץ ומר אורן נובסאוםמשורר, 

 .מועד קבלת אישור אסיפה כללית זהשנים, החל מ 3ת לתקופה של וזאלזימון אסיפה זה,  ב'

לחוק החברות, לפיו  259בהתאם לס' התחייבות החברה למתן פטור מאחריות כאמור הינה  .3.2

החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת 

 נושא משרהדירקטור ור מראש רשאית לפט אינההחברה  אולםחובת הזהירות כלפיה. 

 . בנוסף הפטור מאחריות לא יחול עלחובת הזהירות בחלוקה מאחריותו כלפיה עקב הפרת

)גם נושא משרה אחר מזה החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה 

שחובת יודגש, כי הפטור מאחריות כאמור, יחול ככל . יש בה עניין אישי שהוענק לו כתב הפטור(

 .ובה זו הופרה בכוונה או בפזיזותרשלנות בלבד ולא יחול ככל שח הזהירות הופרה עקב

אברהם נוסבאום, מר גיל גירון, מר ירון משורר, מר עפר זהבי של מר  םלפרטים אודות השכלת .3.3

השנים האחרונות,  5-המקצועי ב ם, ניסיונהם, הישגים, מומחיותהםכישוריומר יונתן לוי, 

' לפרק ד' לדוח התקופתי. 26ים הנדרשים בהתאם להנחיית הרשות, ראו תקנה ופרטים נוספ

כישוריהם, מומחיותם, אלכס ליפשיץ ומר אורן נוסבאום, לפרטים אודות השכלתם של מר 

השנים האחרונות, ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם להנחיית  5-הישגיהם, ניסיונם המקצועי ב
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 ח התקופתי.לפרק ד' לדו א'26הרשות, ראו תקנה 

 עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין אישי זה הםשיש לבחברה השליטה  יבעל שמות .3.4

 .לעיל 2.8.1השליטה בחברה, ראו סעיף  יבעלשמות לפרטים אודות  .3.4.1

למר אברהם נוסבאום, מר גיל גירון ומר ירון משורר עניין אישי באישור מתן כתב פטור  .3.4.2

והגב'  עבורם. למר אברהם נוסבאום מאחריות מן הטעם שכתב פטור מאחריות ניתן

, עניין אישי באישור מתן כתב פטור מאחריות מן הטעם שכתב הפטור ניתן מיכל זהבי

ובן דודו של מר אברהם  , בנה של הגב' מיכל זהביעבור מר עפר זהבי, דירקטור בחברה

 בנו של מר אברהם נוסבאוםורן נוסבאום, משנה למנכ"ל בחברה, נוסבאום ועבור מר א

. למר גיל גירון עניין אישי באישור מתן כתב פטור מאחריות ובן דודה של הגב' מיכל זהבי

 מן הטעם שכתב הפטור ניתן עבור מר יונתן לוי, דירקטור בחברה וגיסו של מר גיל גירון.

לגב' ורדה ליפשיץ עניין אישי באישור מתן כתב פטור מאחריות מן הטעם שכתב פטור  .3.4.3

 אלכס ליפשיץ, משנה למנכ"ל בחברה ובעלה של הגב' ליפשיץ. מאחריות ניתן עבור מר 

 משותפים שליטה כבעלי להיחשב עשויים, לעיל 2.8.1המפורטים בסעיף  המשפחותבני  .3.4.4

בשל החזקותיהם בקבוצת אשטרום ובחברה ושליטתם המשותפת בהן, מכוח  בחברה

י עניין אישי שיתוף הפעולה האמור ביניהם. על כן, גם בני המשפחות הנ"ל הינם בעל

 במתן כתב פטור מאחריות.

 שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין זה .3.5

לדירקטורים מר אברהם נוסבאום, מר גיל גירון ומר ירון משורר עניין אישי במתן כתב  .3.5.1

 לעיל. 3.4.1פטור מאחריות מן הטעם המפורט בסעיף 

שהינם קרוביהם של בעלי השליטה בחברה, לדירקטורים מר עפר זהבי ומר יונתן לוי  .3.5.2

שכתב פטור מאחריות ניתן מן הטעם אישור מתן כתב פטור מאחריות עניין אישי ב

  עבורם.

לדירקטורים הגב' ליאורה לב, הגב' תמר גולדנברג ומר מתתיהו טל עניין אישי באישור  .3.5.3

 מתן כתב פטור מאחריות מן הטעם שכתב פטור מאחריות ניתן עבורם.

 בה נקבעה התמורההדרך ש .3.6

(, לעיל 2.11 עיףבס אומתן כתב פטור מאחריות אושר על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון )ר

המוצע לאישור במסגרת  לו ןהתיקו תקנון החברה, לרבות, בשים לב להוראות חוק החברות

ה המוצע ל העדכון לרבות למדיניות התגמול בחברה ,לעיל( 1.4אסיפה כללית זו )ראו סעיף 

ולתנאים מקובלים בחברות ציבוריות  ,לעיל( 1.5ישור במסגרת אסיפה כללית זו )ראו סעיף לא

 מאחריות לנושאי משרה והינם ניתנים באופן זהה לכל נושאי בישראל בקשר עם תנאי פטור

 .הםהשליטה וקרובי יבעל הנמנים על, לרבות לאלו המשרה )לרבות הדירקטורים( בחברה

 אישורים נדרשים .3.7

, טעונה את אישור האסיפה הכללית ברוב הנדרש, לעיל 1.7עיף המתוארת בס ההתקשרות

 להלן. 6 עיףכאמור בס

התקשרויות מסוגה של ההתקשרות או התקשרויות דומות לה בין החברה לבין בעל השליטה  .3.8

או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי מהשנתיים האחרונות או שהינן בתוקף למועד 

 האסיפה הכללית
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אודות כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה וכן לפרטים אודות  לפרטים

א' לפרק ד' בדוח 29פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראו תקנה 

 התקופתי.

ומתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי  נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .3.9

 שליטה וקרוביהםמשרה הנמנים על בעלי ה

בשים לב לתיקון )תקנון החברה ו בהתאם לחוק החברות וכתב הפטור מאחריות הינמתן  .3.9.1

  .לעיל( 1.4כאמור בסעיף תקנון החברה 

מקובלת, אשר חברה ציבורית מבקשת להעניק לנושאי  ההגנ ופטור מאחריות הינכתב  .3.9.2

ה, כי גם במידה משרה, הפועלים מטעמה, על מנת לאפשר להם לפעול לטובתה תוך ידיע

 ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק להם הגנה, הכול בכפוף למגבלות הדין.

הינם בתנאים זהים לגבי כל נושאי המשרה בחברה, לרבות פטור מאחריות תנאי כתב ה .3.9.3

 אלו הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם.

ם פטור מאחריות עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות, הכרוכות בתשלוכתב במתן  .3.9.4

 לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרה.

לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה פטור מאחריות כתב מתן  .3.9.5

 אינו כולל חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.וקרוביהם 

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני וועדת התגמול והדירקטוריון  .3.10

 .לעיל 2.11ני וועדת התגמול והדירקטוריון, ראו סעיף אודות שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיו

 

 פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית -'בלק ח

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .4

 החברה., במשרדי 10:00בשעה  2015יולי ב 7 ,ג' האסיפה הכללית תתקיים ביום

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה  .5

מניות להצביע באמצעות כתב הומה של האסיפה, רשאים בעלי שעל סדר י 1.7-ו 1.5, 1.4 בנושאים

אליו( יש להמציא למשרדי החברה באופן  לצרףיש ש המסמכים כל עםהצבעה. את כתב ההצבעה )יחד 

האחרון  המועדשעות לפני מועד כינוס האסיפה.  72-שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ

להלן, דהיינו  7.1ימים לאחר המועד הקובע האמור בסעיף  10להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 

 .2015יוני ב 18עד ליום 

 ושעל סדר היום ואין לשלוח לגבי 1.2מובהר, כי לא ניתן להצביע באמצעות כתבי הצבעה ביחס לנושא 

 סדר שעל 1.6-ו 1.1 יםעות כתב הצבעה ביחס לנושאלא ניתן להצביע באמצ . כמו כן,הודעות עמדה

למיטב ידיעת החברה, יונדקו, בעלת  :להלן המפורט לאור עמדה הודעותהם לגבי לשלוח ואין, היום

מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, ולפיכך הינה  58.70% -השליטה בחברה מחזיקה בכ

, אף בהנחה שכל שאר בעלי המניות כאמור בנושא ותבעלת שיעור החזקות נדרש לקבלת ההחלט

, 2005-ה ויצביעו נגדו. לפיכך, תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"וישתתפו בהצבע

 אינן חלות בנושא זה. 

 הנדרשהרוב  .6

רוב רגיל  הינו 1.6-ו 1.2, 1.1 בסעיפיםות המפורטות ההחלטכל אחת מבין ש לקבלת נדרהרוב ה .6.1
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יובאו בחשבון מניין בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא 

 שעל סדר היום. 1.5-ו 1.4שעל סדר כפוף לאישור נושאים  1.6יצוין כי נושא  קולות המצביעים.

 לעיל הינו רוב של לפחות חמישים אחוזים 1.4הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  .6.2

קולות ובלבד,  רוב רגיל בהצבעה במנייןלות בעלי המניות המצביעים באסיפה וכן במניין קו( 50%)

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי 1כי יתקיים אחד מאלה: )

, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות ההתקשרותהמניות שאינם בעלי עניין אישי באישור 

חולנה של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי ת

( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ) 276הוראות סעיף 

 ( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.1המניות האמורים בפסקה )

שעל סדר היום הינו רוב רגיל בהצבעה במניין  1.5המפורטת בסעיף הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה  .6.3

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל 1בלבד כי יתקיים אחד מאלה: )קולות ו

מדיניות התגמול, עדכון קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור 

המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות 

לחוק החברות בשינויים  276שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף הנמנעים. על מי 

( לא עלה על שיעור 1( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )2המחויבים; )

 של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 

ם האסיפה גם א שעל סדר היום 1.5סעיף את  אשרליובהר, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי 

תתנגד לאישורו, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים 

התגמול, כי אישור העדכון למדיניות התגמול,  מדיניותעדכון לבמפורטים ולאחר שידונו מחדש 

 על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה.

לעיל הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות  1.7 ףסעיהרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות ב .6.4

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות 1ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: )

, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות העסקהבעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור 

לות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קו

( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; ) 276הוראות סעיף 

 ( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.1המניות האמורים בפסקה )

  ות ייפויי כחוהצבעה באמצע המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית .7

, בהתאם ת בעלי המניותהמועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפ .7.1

אביב בע"מ -הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל, לחוק החברות 182לסעיף 

 "(. המועד הקובע"להלן: ) 2015יוני ב 8 שיחול ביום

-רך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"סבהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצו .7.2

, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות 2000

הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה 

לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה  שעות 18לפחות 

 מועד הקובע. ב

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר  .7.3

הוסמך לכך כדין, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך שלפיו מתמנה בא כח 

יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב ואם הממנה 

כתב לשאת חתימות בהתאם לתקנון אותו תאגיד )להלן: "הוא תאגיד חייב המסמך 
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 "(. המינוי

 48כתב המינוי או העתק מאושר שלו על ידי נוטריון או עו"ד יופקד במשרדי החברה לפחות  .7.4

  שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

  מנין חוקי ואסיפה נדחית .8

, שלוחנוכחים, בעצמם או על ידי  יתהווה בשעה שיהיו ,פתיחת הדיוןשם ל המניין חוקי באסיפ .8.1

( מזכויות ההצבעה 40%ארבעים אחוז )מחזיקים ביחד לפחות באשר בעלי מניות, בעל מניות או 

תידחה . אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, בחברה

 הודעה אחרת.  אותו מקום, אלא אם תימסרלאותה השעה ולאסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, ה

בעל מניות או , שלוח, בעצמם או על ידי מנין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים .8.2

לא נכח  .( מזכויות ההצבעה בחברה40%ארבעים אחוז )מחזיקים ביחד לפחות באשר בעלי מניות, 

 מנין חוקי באסיפה הנדחית בתחום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית,

 תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

 סמכות של רשות ניירות ערך .9

ח זה רשאית רשות ניירות ערך או "יום ממועד הגשת דו 21בהתאם לתקנות בעל שליטה, בתוך  .9.1

"( להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, הרשות"להלן: עובד שהסמיכה לכך )

ח זה, וכן להורות לחברה על "דוחלק א' ל ותת נשואיורופירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקש

 באופן ובמועד שתקבע.  בכל הנוגע להתקשרות זו ח זה"תיקון דו

, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור לעיל ח זה"ניתנה הוראה לתיקון דו .9.2

פרסום התיקון  ימים ממועד 35 -ימי עסקים ולא יאוחר מ 3הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 

 ח זה."לדו

 ת התיקון. ודוהחברה א תודיעח זה כאמור לעיל, "נדרשה החברה לתקן דו .9.3

 ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה. .9.4

 עיון במסמכים .10

מסמכים, וב מיידי זהעותק של דוח ב, , בהצהרות הדירקטוריםניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות

ה' בשעות העבודה המקובלות -, בימים א'במשרדי החברה ,לתקנות בעל שליטה 5בהתאם לתקנה 

 .כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית )אם תהיה(וזאת עד למועד  03-6231400בטלפון ובתיאום מראש 

רון ושות', ממשרד מ. פיו עו"ד יהודה גינדי ועו"ד גל פריידן הינ זההחברה לעניין טיפול בדוח  ינציג

 . 03 - 7540011 פקס: ,03 -7540000, טל': גן-, רמת16, בית עורק, אבא הלל סילבר ונוטריונים עורכי דין

 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ קבוצת אשטרום

אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון אמצעות ב

 וע"י גיל גירון, מנכ"ל ודירקטור

 



 'ספח אנ



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות, ב'224 ף)לפי סעי

 
קבוצת בחברת  דירקטור תכהונמועמד ל ,31285109 , נושא ת.ז.אברהם נוסבאוםמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מ אשטרום
 

 לחוק החברות. 'ב224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 ניירות ערך )דוחות לתקנות 26לפי תקנה הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים  .3
, של החברה 2014דוח התקופתי לשנת בהמפורטים  ,1970-ים(, תש"לתקופתיים ומיידי

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
  וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור. נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טהחברותלחוק  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  השקעות, בשיווק השקעות
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

ות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים יבעל מומח הנני .6
-ת לדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסי

2005. 
 

 

 

 

12.5.15   

 אברהם נוסבאום           תאריך         

 
  

 
 



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות, ב'224 ף)לפי סעי

 
אשטרום קבוצת בחברת  דירקטור תכהונמועמד ל ,65328643 , נושא ת.ז.גיל גירוןמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מ
 

 וק החברות.לח ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-תש"ל תקופתיים ומיידיים(,

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
  וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור. נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טותלחוק החבר 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  השקעות, בשיווק השקעות
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל  אינני .6
-ית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננס

2005. 
 

 

 

 

12.5.15   

 גיל גירון                 תאריך         

 
 
 
 
 



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות, ב'224 ף)לפי סעי

 
קבוצת בחברת  דירקטור תכהונמועמד ל ,53340816 , נושא ת.ז.משורר ירוןמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מאשטרום 
 

 חוק החברות.ל ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
 של החברה, 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-, תש"לתקופתיים ומיידיים(

, הינם בחברההרלוונטיים לכהונתי כדירקטור השכלתי וניסיוני , יאת כישוריגם והכוללים 
  וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור. נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טרותלחוק החב 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  השקעות, בשיווק השקעות
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעל  אינני .6
-ית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננס

2005. 
 

 

 

 

 

12.5.15   

 משוררירון                 תאריך        

 
 
 
 



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
בחברת קבוצת אשטרום  דירקטור תכהונמועמד ל ,57052714 , נושא ת.ז.מר יונתן לויאני הח"מ, 

 הצהרה זאת כדלקמן: "( נותןהחברה)להלן: " בע"מ
 

 לחוק החברות. ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנדרשים לפי תקנה הנני מאשר בזאת שכל הפרטים  .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
  ינוי בפרטים הנדרשים כאמור.וכן, כי לא חל כל ש נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

יו וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגב שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  השקעות,
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל אינני  .6
-חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות 

2005. 
 

 

 

 

17.5.15   

 יונתן לוי                 תאריך         

 
 
 
 
 

 



רקטור די  docx.עפר זהבי הצהרת 

 

 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות, ב'224 ף)לפי סעי

 
בחברת קבוצת  דירקטור תכהונמועמד ל ,29051786 ., נושא ת.זעפר זהבימר אני הח"מ, 

 הצהרה זאת כדלקמן: "( נותןהחברה)להלן: " אשטרום בע"מ
 

 לחוק החברות. ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הפרטים הנדרשים לפי תקנה הנני מאשר בזאת שכל  .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

, הינם בחברההרלוונטיים לכהונתי כדירקטור השכלתי וניסיוני , יאת כישוריגם והכוללים 
  וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור. נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

מרצון או שניתן לגביו  וכן תאגיד שהחליט על פירוקו שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
יסוק בייעוץ לחוק הסדרת הע 2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל אינני  .6
-רקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדי

2005. 
 

 

 

 

12.5.15   

 עפר זהבי                 תאריך         

 
 
 
 
 

 

 



 הבלתי תלוי יתדירקטורלכהונת  תמועמדת הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות,)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224 ףלפי סעי 

 
 הבלתי תלוי יתדירקטור תכהונל תמועמד ,52028669 ת.ז. ת, נושאגב' ליאורה לבאני הח"מ, 

 דלקמן:הצהרה זאת כ נת"( נותהחברה)להלן: " בע"מ בקבוצת אשטרום
 

 לחוק החברות.)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  תהנני בעל .2
לכהן  השאני כשיר הלפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור, ובחברה יתכדירקטור
 בחברה. יתכדירקטור

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  תמאשרהנני  .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

, בחברה יתוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור
  וי בפרטים הנדרשים כאמור.וכן, כי לא חל כל שינ הינם נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

 וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה השקעות, ב
 ית, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 

לו  פהלמי שאני כפו לשותפי, למעבידי, אין לי, לקרובי,של בעל השליטה וכן  האינני קרוב .6
השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים  תבמישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל

, במועד המינוי או לקרוב של בעל השליטה שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה
 או לתאגיד אחר;

 לעניין זה:

וכן או שליטה, קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל  –" זיקה"
למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה  כהונה כנושא משרה,

ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור  שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור
 .2006-לתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז  2-4בתקנות 

במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד תאגיד שבעל השליטה בו,  –" תאגיד אחר"
 המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

 
לו  פהלמי שאני כפו לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, 6מבלי לגרוע מהאמור בס'  .7

קשרים עסקיים או מקצועיים השליטה בו,  תבמישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל
לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל  6בסעיף למי שאסורה זיקה אליו כאמור 

)ב( 244)למעט קשרים זניחים(, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 
 לחוק החברות.

 



ניגוד עניינים עם  רים אינם יוצרים או עלולים ליצורכי תפקידי ועיסוקי האח ,האני מצהיר .8
בלתי  יתלפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור , ואין בהםהבלתי תלוי יתתפקידי כדירקטור

 .התלוי

 
 תדירקטוריון בורסה בישראל או עובד תשלה, חבר תרשות ניירות ערך, עובד תאיני חבר .9

 שלה.
 

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת  .10
 .יתכדירקטור נתשבה אני מכה

 
ננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים מומחיות חשבונאית ופי תבעל הנני .11

-לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו
2005. 

 

 

 

15.5.15   

 ליאורה לב              תאריך

 

  



נספח ב'



 

 

 

 בע"מ  קבוצת אשטרום

 

 בחברה נושאי משרהלמדיניות תגמול 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2015)כפי שתוקנה במאי   2014דצמבר 

 

 

 

 



 תוכן עניינים

 הקדמה .1

 הגדרות .2

 משרה הנושאי של תגמול המדיניות מטרת אימוץ  .3

 מבנה אירגוני של החברה .4

 תחולה .5

 תפקידה של ועדת התגמול .6

 :משרההי נושאשל תגמול המדיניות  .7

 כללי .7.1

 רכיבים קבועים .7.2

 רכיבים משתנים .7.3

 השבת תגמול משתנה .7.4

 תנאי פרישה .7.5

 יחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה .7.6

היחס בין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי משרה לעלות השכר הממוצע  .7.7

 (לרבות עובדי קבלן)והחציוני של יתר עובדי החברה 

 ם בעלי השליטה בחברה או קרוביהםשאינ תנאי כהונה והעסקה של דירקטורים .7.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  הקדמה  .1

, הקובע, בין היתר, 2012 - תשע"ג (, 20חוק החברות )תיקון מס' נכנס לתוקף  2012דצמבר חודש ב

ולקבוע מדיניות תגמול לנושאי משרה  1תאגיד מדווח בישראל נדרש למנות ועדת תגמולכל כי 

 .2ובכהנים המ

בהתאם ולפיכך, ניירות ערך לציבור , השלימה החברה הנפקה ראשונה של 2014במאי  29ביום 

החברה , 2013-להוראות תקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, התשע"ג

 .2015 ,בפברואר 27עד ליום מחויבת לאמץ מדיניות תגמול 

"( ועדת תגמולועדת תגמול )להלן: " ,מבין חבריו החברהריון דירקטומינה  ,2013 יוליב 20ביום 

הגב' תמר (, תגמול)דח"צ ויו"ר ועדת הטל )מתי( מתתיהו מר  נמניםחבריה  עלנכון למועד זה, אשר 

   .הגב' ליאורה לב )דירקטורית בלתי תלויה(ו )דח"צ( גולדנברג

לאמץ בבסיסה רצון החברה, מדיניות התגמול המפורטת להלן, הינה פרי מחשבה מעמיקה אשר 

של  את יעדיה האסטרטגיים גשיםלהבה פתרונות תגמול ראויים על מנת לעודד את נושאי המשרה 

 .כמפורט להלן החברה

 

   

 , אברהם נוסבאום

 הדירקטוריון יו"ר

 , מתתיהו טל 

 יו"ר ועדת התגמול

                                                 

 "(.חוק החברות)להלן: " 1999 –א לחוק החברות, תשנ"ט 117סעיף  ורא 1
 א לחוק החברות.267סעיף  ורא 2

זכות כל איננה מקנה זכויות לנושאי משרה בחברה, ולא תהא תגמול זו יודגש, כי מדיניות 

דיניות תגמול זו, לקבל איזה מרכיבי מוקנית לנושא משרה בחברה מכוח עצם אימוץ מ

ואין לראות בהן כמצג או התחייבות כלשהי של  התגמול המפורטים במדיניות התגמול

זכאי נושא המשרה יהיו אך ורק אלו  ה. רכיבי התגמול להם יהיהחברה ו/או נושאי המשרה

והכל  אשר ייקבעו לגבי נושא משרה באופן ספציפי ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים

 .כפי שיהיו מעת לעת בהתאם להוראות הדין

אין לראות במדיניות זו כממצה את כל הוראות הדין או ההגדרות בו. מדיניות תגמול זו איננה 

 .ותמהווה תחליף או גורעת מהוראות הנקבעות על ידי החוקים והתקנות הקיימ

ים למדיניות זו מהווים מדיניות זו כתובה בלשון זכר אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. נספח

 חלק בלתי נפרד ממנה.



 

 20152014במאי  באוקטובר 31 20 :אישור על ידי ועדת התגמול תאריך

 20152014במאי  באוקטובר 31 20 :אישור על ידי דירקטוריון החברה תאריך

 

  הגדרות .2

 ;בע"מ קבוצת אשטרום :"החברה"

ההפסד הנקי של החברה המיוחס לבעלי המניות  ":נקי הפסד"

הכספיים השנתיים בהתאם לדוחות של החברה 

מבוקרים של החברה לשנה המאוחדים וה

 הרלוונטית;

 ;1999-, תשנ"טק החברותחו :"חוק החברות"

 ;1967-חוק ניירות ערך, התשכ"ח ":ערך ניירות חוק"

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן"  :"מדד"

הכולל ירקות ופירות והמפורסם על ידי הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל 

אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד 

קומו, בין אם יהיה בנוי על רשמי אחר שיבוא במ

אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם 

לאו. אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על ידי 

גוף או מוסד כאמור, ואותו גוף או מוסד לא קבע 

את היחס שבינו לבין המדד המוחלף, יקבע היחס 

כאמור על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

יקבע כאמור, אזי יקבע  ובמקרה ואותו יחס לא

דירקטוריון החברה בהתייעצות עם מומחים 

כלכליים שיבחרו על ידו, את היחס שבין המדד 

 ;האחר למדד המוחלף

 מי שדירקטוריון החברה מינה ליו"ר. :"יו"ר"

 120מנהל כללי הממלא את התפקיד הקבוע בסעיף  :"מנכ"ל"

וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה לחוק החברות, 

 ;תוארו שונהאף אם 

מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל  :"נושא משרה"

סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור  כללי,

בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל 

 ;מישרין למנהל הכלליב הכפוף

עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק    :"עובדי קבלן המועסקים אצל החברה"

על שלהם, ועובדים של קבלן שירות המועסקים בפו

במתן שירות אצל החברה; לעניין זה, "קבלן כוח 



 -אדם", "קבלן שירות", "מעסיק בפועל" 

כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח 

 ;1996-אדם, התשנ"ו

כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק,  ":עלות שכר"

וצאות השימוש בו וכל תשלום בעד פרישה, רכב וה

 ;הטבה או תשלום אחר
הרווח הנקי של החברה המיוחס לבעלי המניות של  : "נקירווח "

החברה בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים 

מבוקרים של החברה לשנה המאוחדים וה

 הרלוונטית;

לרבות תנאים נלווים לשכר, כגון החזקת רכב,    :"שכר"

של סיום טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות ב

קפה לשכר בשל מעביד, וכל הכנסה שנז-יחסי עובד

 מרכיב שהוענק לעובד;

לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין   :"תגמול"

ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא 

שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי 

שכירות, עמלה, ריבית, תגמול פרישה שאינו 

נסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, תשלום פ

 והכל למעט דיבידנד;

 ;2012-(, התשע"ג20חוק החברות )תיקון מס'  :"20תיקון "

רווח נקי חשבונאי לתקופה של החברות היחס בין  :"FFO-ת התשוא"

שפעילותן בתחום הנדל"ן  החברההבנות של 

המניב, בניכוי הכנסות והוצאות חד פעמיות )לרבות 

משערוכי נכסים(, מכירות   פסדיםרווחים או ה

)להלן:  נכסים, פחת והפחתות וסוגי רווח נוספים

"FFOכולל  "( לבין ההון העצמי של החברה(

על פי דוחות כספיים מאוחדים  זכויות מיעוט(

 ;אחרונים של החברה

החברות )כללים בדבר גמול והוצאות תקנות  :"תקנות הגמול"

 .2000 - דירקטור חיצוני(, תש"ס

 וין, כי כל מונח שאינו מוגדר לעיל, משמעותו תהא כפי הגדרתו בחוק החברות.יצ

 

 משרההנושאי של תגמול המדיניות מטרת אימוץ  .3

על מנת לעודד את נושאי המשרה להשיג את  ראוייםהחברה שואפת לאמץ פתרונות תגמול 

חברה תוך מתן דגש לקשר בין תרומת נושאי המשרה לבין ביצועי היעדיה האסטרטגיים 

 מדיניות ניהול הסיכונים של החברהבבטובת החברה, מטרות החברה ולאורך זמן בהתחשב 



אופי ובהתחשב בובפרט מנהליה הבכירים  ,לצד פיתוח ושימור של ההון האנושי שלהוזאת 

הגלובאלי של החברה ותרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ומטרותיה  פעילותה

והכל בהתאם  ,השוניםמדיניות התגמול ויחס ראוי בין מרכיבי תוך קביעת איזון  האמורים

 .החברות הוראות חוקל

 יםעודדהממנגנונים ת תגמול זו כוללת ומדינילהערכת וועדת התגמול ודירקטוריון החברה, 

את נושאי המשרה להתמודד עם האתגרים העומדים בפני החברה, ולשמור על מוטיבציה 

סקיים, מבלי ליטול סיכונים אשר אינם עומדים בקנה אחד להשיג רמה גבוהה של ביצועים ע

 עם מדיניות ניהול הסיכונים של החברה.

 בתשקיףשל החברה כמפורט  לאסטרטגיהמדיניות התגמול גובשה בהתאם  יודגש, כי

תבחן וועדת התגמול ודירקטוריון  ,. היה והאסטרטגיה האמורה תעודכןשל החברהההנפקה 

להשגת מטרה  .מעת לעת ואת הצורך בהתאמתה התגמולמדיניות החברה את הצורך בעדכון 

זו, הדירקטוריון, בהמלצת וועדת התגמול, התווה מדיניות אשר קובעת עקרונות ושיקולים 

רכיב /או שעל בסיסם נקבעים התגמולים לנושאי המשרה, על רכיביהם השונים )רכיב קבוע ו

 .השוניםי בין רכיבי התגמול ותוך יצירת איזון רא משתנה(

, תתאפשר אך ורק המפורטת במסמך זה ממדיניות התגמולמהותיות סטייה או חריגה 

 .שלא בהתאם למדיניות תגמול החברותחוק לאישורים הנדרשים בבהתאם 

 

   מבנה ארגוני של החברה .4

 להלן המבנה הארגוני של החברה:

 



 תחולה .5

של לתקופה  ףקותהיא תהיה במדיניות תגמול זו יחולו על כל נושאי המשרה בחברה והוראות 

 .בעלי המניות של החברה לאסיפה הכללית שב האישורממועד שלוש שנים 

  תפקידה של ועדת התגמול .6

תבחן מעת לעת את ע בחוק החברות. וועדת התגמול וכקב תפקידיה של ועדת התגמול הינם

ניות תגמול על מדיאחת לשלוש שנים, לפחות , לדירקטוריון החברה תמליץמדיניות התגמול, ו

 . מעודכנת

 משרההנושאי של תגמול המדיניות  .7

 כללי .7.1

 תדהתגמול ואשר נשקלו על ידי וע ניותהעומדים בבסיס מדיפרמטרים ושיקולים להלן 

בעת בחינת תנאי התגמול של נושאי המשרה ישקלו ר שאוהתגמול ודירקטוריון החברה 

 :מדיניות התגמולבהתאם לעצמם 

 ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.השכלתו, כישוריו, מומחיותו , 

  והסכמי שכר קודמים של החברה שנחתמו עם נושא של נושא המשרה תפקידו

 המשרה.

 .התרומה של נושא המשרה לביצועי החברה, רווחיה ויציבותה 

 .מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו בחברה 

  כישורו, הידע שלו ו/או מומחיותהצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור 

 ייחודית.  

 גודל החברה ואופי פעילותה. 

 .מדיניות ניהול הסיכונים של החברה 

 תגמול התנאי לוכן  התייחסות לתנאי התגמול של נושאי המשרה האחרים בחברה

באחד , לנושאי משרה בחברות ציבוריות בעלות מאפיינים דומים המקובלים בשוק

שוק של מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל ים: שווי הבא מההיבטיםאו יותר 

חברות אשר כן פעילות והתחום או הון עצמי "( הבורסה)להלן: " אביב בע"מ

. עדכון תנאי התגמול של נושאי המשרה מתחרות עם החברה על כוח אדם איכותי

  .בהתאם לאמור בחברה, ככל ויעודכן, יבחן במועד הרלוונטי

  שכר של שאר עובדי עלות ההונה וההעסקה של נושא המשרה להכעלות היחס שבין

החברה ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה, ובפרט היחס לשכר הממוצע 

ולשכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה 

 בחברה.

  חסים אין בי, כיועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו זה נכון למועד יובהר כי

 אלו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

 "(הפרמטרים הבסיסיים)להלן יחד: "

יקיימו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה דיון לבחינת התגמול  מדי שנה, לכל הפחות,

 השנתי לכלל נושאי המשרה תוך התייחסות לפרמטרים והשיקולים שהוזכרו לעיל.



התגמול למעט שינוי לא מהותי, לרבות שינוי בשכר  בכל אחד מרכיבי שינוייםיובהר, כי 

, שינוי במענק זה או אחר הינם בכפוף לאישורים הנדרשים על הנלווים בתנאיםהקבוע ו

 לקבועים משתנים רכיבים בין החברה שהגדירה ליחסים בהתייחסייבחנו  פי דין וכן

 וכן בהתאם לתקרות שנקבעו. התגמול בחבילת

 

 יםקבוע יםרכיב .7.2

  מטרה .7.2.1

 הוא םאות משאביםה עבור נושא המשרה את לתגמל ונועד הקבועיםרכיבים ה

לגייס משאבים וכן לאפשר לחברה  באופן שוטף תפקידו בחברה בביצוע משקיע

הן את הרכיב הקבוע מיועד בכדי לשקף . ולשמר מנהלים ראויים ואיכותיים

ות לרבתפקידו, היקף את  כישוריו וניסיונו המקצועי של נושא המשרה והן

ונועד לקבוע ודאות ויציבות הן לחברה והן  והסמכות והאחריות הנובעות ממנ

 .לנושאי המשרה

לבין נושא במסגרת משא ומתן בין החברה  ושכר הבסיס של נושא המשרה ייקבע .7.2.2

לאישורים הנדרשים על פי  ויהיו כפופים, בהתאם לפרמטרים שצוינו לעיל המשרה

 .דין

 תנאים נלווים .7.2.3

יהיו זכאים להפרשות  והם מועסקים בהסכם העסקהה בחברנושאי המשרה 

 לקופת גמל בגין תגמולים ופיצויים ולקרן השתלמות, הכול כמקובל בחברה

 :ובחברות ברות השוואה

 ;5%עד  –הפרשה לקופת גמל  .א

 ;7.33%עד  –הפרשה לקופת פיצויים  .ב

 .7.5%עד  –הפרשה לקרן השתלמות  .ג

 הטבות .7.2.4

רכב צמוד או גמול כלול ל יםעשוי, בחברה תנאי הכהונה וההעסקה לנושאי משרה

וכיסוי כל הוצאותיו )בגילום מלא(, החזר הוצאות  7קבוצה וכולל עד חלף רכב 

 .אש"ל, טלפון נייד ונייח ואינטרנט )בגילום מלא(

ועדת התגמול ודירקטוריון מבקר הפנים של החברה, התנאים הנלווים ייבחנו ע"י 

לסך היקף ההוצאות ויעודכנו שנה, אחת לבמסגרת בחינה תקופתית החברה 

 במידת הצורך.

ימי חופשה,  25עד וההעסקה לנושאי משרה בחברה עשויים לכלול תנאי הכהונה  .7.2.5

, דמי אלפי ש"ח בשנה 5בסך של עד  ימי מחלה בתשלום, דמי הבראה 17עד 

והכול כמקובל בחברה ובחברות ברות  הסתגלות, ביטוח אובדן כושר עבודה

 .ןהשוואה ועל פי די

 -ו 7.2.4, 7.2.3עלות התנאים הנלווים וההטבות לנושא משרה המפורטים בסעיפים  .7.2.6

 7.2.7מרכיב שכר הברוטו הקבוע כמפורט בסעיף  35%תוגבל לתקרה בגובה  7.2.5

 להלן.



בנוסף להטבות משרה יכול ויכללו התנאי הכהונה וההעסקה לכלל נושאי  .7.2.7

בשנה לכל אחד מנושאי  אלפי ש"ח 24בסך של עד הטבות נוספות האמורות, 

 . המשרה

  עלות שכרתקרת ו .7.2.7

שלהלן, תוך לקיחה בחשבון  לטבלהבהתאם  וקבעייהחודשי ברוטו  השכר תותקר

  .הבסיסייםפרמטרים של ה

 

 תקרת שכר חודשי קבוע ברוטו נושא משרה

 )אלפי ש"ח( משרה( 100%)עבור 

)עבור  תקרת שכר שנתי ברוטו

 )אלפי ש"ח( משרה( 100%

 ת השכר השנתית לחברהתקרת עלו

 *)אלפי ש"ח( משרה( 100%)עבור 

 2,075 1,536 127 יו"ר דירקטוריון

 2,075 1,536 127 מנכ"ל

 1,750 1,296 107 משנה למנכ"ל

 1,290 960 70 סמנכ"ל

 לעיל. 7.2.5 – 7.2.3* תקרת עלות השכר השנתית לחברה כוללת את התנאים הנלווים וההטבות המפורטים בסעיפים 

השכר עלות בהתאם לצורך ולעניין, , המשרה היקףבבמקרה של שינוי ובהר כי י

התגמול תשתנה לינארית בהתאם לשינוי בהיקף בהתאמה, כך שתקרת  תשתנה

במקרה בו יגויס מנהל עם ניסיון וידע ייחודיים בתחומים בהם החברה  .המשרה

, בין היתר בוןטרם עסקה בעבר, ניתן יהיה לחרוג מהטווח האמור תוך לקיחה בחש

השכר בפועל תבוצע על ידי עלות בכל מקרה קביעת  הפרמטרים הבסיסיים. של

 דין. המוסמכים על פיהאורגנים 

  אי תחרות תשלום בגין .7.2.9

ככל שתבקש החברה להעניק תשלומים בגין הסכמי אי תחרות לנושאי משרה, 

כחריגה  20יובא הדבר לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון, ויחשב לצורכי תיקון 

ויהיה כפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה ברוב  ממדיניות התגמול

  .הנדרש על פי דין

 וביטוח אחריות , פטורהתחייבות לשיפוי .7.2.10

דירקטורים ונושאי  נושאי המשרה יכוסו בפוליסת ביטוח אחריות .7.2.10.1

 חוק ניירות ערךובהתאם לחוק החברות,  כמקובל בחברה ,משרה

 .תקנון החברהלו

כמקובל  נושאי המשרה יהיו זכאים לקבל כתב התחייבות לשיפוי .7.2.10.2

  תקנון החברה.לבחברה ובהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך ו

אים לקבל כתב פטור מאחריות בהתאם לחוק נושאי משרה יהיו זכ .7.2.10.3

לפטור לא תהא רשאית החברה כי  מובהר, החברות ותקנון החברה.

חובת הזהירות  מאחריותו כלפיה עקב הפרת נושא משרהמראש 

החלטה או עסקה שלבעל  וכי הפטור מאחריות לא יחול על בחלוקה

)גם נושא משרה אחר מזה כלשהו בחברה השליטה או לנושא משרה 



יודגש, כי הפטור מאחריות . יש בה עניין אישי וענק לו כתב הפטור(שה

רשלנות בלבד ולא יחול  כאמור, יחול ככל שחובת הזהירות הופרה עקב

 ככל שחובה זו הופרה בכוונה או בפזיזות.

דירקטורים לפרטים אודות תנאי פוליסת ביטוח ל .7.2.10.3.7.2.10.4

רה התחייבות לשיפוי המקובל בחב נושאי משרה בחברה ואודות כתבו

 ,2014ביוני  10יום כללית של החברה שפורסם בדוח זימון אסיפה  אור

 (.2014-01-077951 :מס' אסמכתא) ונספח ב' לדוח האמור

הינם זה  7.2.10יובהר, כי מתן תנאי כהונה והעסקה כאמור בסעיף 

  בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין.

 משתניםרכיבים  .7.3

 מטרה

המרכיב  בהתאם לתפקידו השוטף,נושא המשרה ול תגמאת מייצג בעוד השכר הקבוע 

מטרתו לתמרץ את נושא המשרה להשגת יעדיה של החברה, ולשיפור המשתנה 

  .היעדים האמורים בהשגתהתלוי  תגמול נוסף, ולפיכך יעניק לנושא המשרה תוצאותיה

 מענק שנתי .7.3.1

 המדיד מנגנון המענק

 מענק יו"ר דירקטוריון:  .א

מיליון  50אופן בו בכפוף לרווח נקי של לפחות ב הנקי מהרווח הנגזר מענק .1

המאוחדים ש"ח בשנה רלוונטית, בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים 

למענק על בסיס מתווה מדורג יו"ר הדירקטוריון של החברה, יהיה זכאי 

 מיליון 60 לבין"ח ש מיליון 50 שבין הנקי מהרווח 1.5% בשיעורכולל 

 65מיליון ש"ח לבין  60ווח הנקי שבין מהר 2% בשיעור"ח; וכן למענק ש

מיליון ש"ח  65הנקי של  מהרווח 3.5% בשיעורמיליון ש"ח; וכן למענק 

 מיליון ש"ח לשנה.  2.2ומעלה. תקרת המענק האמור תעמוד על סך של 

יובהר כי לצורך חישוב המענק האמור, הפסד נקי יועבר לשנה העוקבת 

ך שזקיפת הפסד כאמור, תועבר ויצורף לרווח )הפסד( נקי בשנה זו, תו

 הלאה עד לשנה בה הרווח הנקי יהא חיובי. 

 מתשואת 3.5%למענק בשיעור של יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי  ,בנוסף .2

. תקרת המענק האמור תעמוד 6.5%-השנתית של החברה מעל ל FFO -ה

 מיליון ש"ח. 2על 

 זה לוייםת אינםלעיל  2-ו 1"ק בס מתואריםמענק הרכיבי ה, כי ובהרי

 .בזה

 מענק מנכ"ל:  .ב

מיליון  50באופן בו בכפוף לרווח נקי של לפחות  הנקי מהרווח הנגזר מענק .1

המאוחדים ש"ח בשנה רלוונטית, בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים 



למענק על בסיס מתווה מדורג כולל  מנכ"ל החברהשל החברה, יהיה זכאי 

"ח; וכן ש מיליון 60 לבין"ח ש מיליון 50 שבין הנקי מהרווח 1.5% בשיעור

מיליון  65מיליון ש"ח לבין  60מהרווח הנקי שבין  2% בשיעורלמענק 

מיליון ש"ח ומעלה.  65הנקי של  מהרווח 3.5% בשיעורש"ח; וכן למענק 

 מיליון ש"ח לשנה.  2.2תקרת המענק האמור תעמוד על סך של 

שנה העוקבת יובהר כי לצורך חישוב המענק האמור, הפסד נקי יועבר ל

ויצורף לרווח )הפסד( נקי בשנה זו, תוך שזקיפת הפסד כאמור, תועבר 

 הלאה עד לשנה בה הרווח הנקי יהא חיובי. 

 -ה מתשואת 3.5%למענק בשיעור של  מנכ"ל החברהיהיה זכאי  בנוסף .2

FFO 2. תקרת המענק האמור תעמוד על 6.5%-השנתית של החברה מעל ל 

 מיליון ש"ח.

 זה תלויים אינםלעיל  2-ו 1"ק בס מתואריםמענק הבי הרכי, כי ובהרי

 .בזה

  :משנים למנכ"ל מענק .ג

מיליון  50הנגזר מהרווח  הנקי באופן בו בכפוף לרווח נקי של לפחות  מענק .1

המאוחדים ש"ח בשנה רלוונטית, בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים 

מתווה על בסיס  למענק , כ"א,מנכ"להמשנים ל םזכאי ושל החברה, יהי

 60מיליון ש"ח לבין  50מהרווח הנקי שבין  0.75%מדורג כולל בשיעור 

מיליון ש"ח  60מהרווח הנקי שבין  1%מיליון ש"ח; וכן למענק בשיעור 

 65מהרווח הנקי של  1.75%מיליון ש"ח; וכן למענק בשיעור  65לבין 

מיליון  1.1מיליון ש"ח ומעלה. תקרת המענק האמור תעמוד על סך של 

 ח לשנה. ש"

"ק זה, הפסד נקי יועבר לשנה בסיובהר כי לצורך חישוב המענק האמור 

העוקבת ויצורף לרווח )הפסד( נקי בשנה זו, תוך שזקיפת הפסד כאמור, 

 תועבר הלאה עד לשנה בה הרווח הנקי יהא חיובי. 

 1.75%בשיעור של למענק  , כ"א,מנכ"לם המשנים לזכאי יהיה בנוסף .2

 המענק תקרת. 6.5%-ל מעל רהית של החבהשנת FFO -ה מתשואת

 .מיליון ש"ח 1תעמוד על  האמור

 זה תלויים אינםלעיל  2-ו 1"ק בס מתואריםמענק הרכיבי ה, כי ובהרי

 .בזה

 :סמנכ"ל מענק .ד

מיליון  50מענק הנגזר מהרווח הנקי באופן בו בכפוף לרווח נקי של לפחות 

של  המאוחדיםתיים בשנה הרלוונטית בהתאם לדוחותיה הכספיים השנ ש"ח

מהרווח  0.75%בשיעור של עד החברה, יהיה זכאי סמנכ"ל החברה למענק 

 הנקי. 

 .אלפי ש"ח לשנה 750תעמוד על סך של האמור תקרת המענק 



 

 כמפורט בס"קלנושאי המשרה  לצורך חישוב המענק השנתי המדידיובהר, כי 

בשנה זו, תוך נקי  (סדהפנקי יועבר לשנה העוקבת ויצורף לרווח )הפסד , זה 7.3.1

השנתי יהא חיובי. הנקי שזקיפת הפסד כאמור תועבר הלאה עד לשנה בה הרווח 

לא יועבר לשנה עוקבת  ,עוד יובהר, כי רווח שלא שולם מפאת תקרת המענקים

 בשנה עוקבת.  נקיולא יצטבר לרווח )הפסד( 

ורך בהתאם לצ, של נושאי המשרה המשרה היקףבמקרה של שינוי ביובהר כי 

ביחס לינארי  תשתנה באופן מענקישתנה בהתאמה, כך שתקרת ה מענקולעניין, ה

 להיקף המשרה.

מענק שאינו מדיד בשיקול דעת של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה עבור  .7.3.2

 בעלי השליטה בחברה או קרוביהםנושאי משרה שאינם 

 7.3.1יף המנויים בסעהקבוע בסעיף זה, אינו כפוף לעמידה בתנאי הסף המענק 

, ככל וועדת התגמול קבעה כי חודשי עלות שכר לנושא משרה 3עד והיקפו מוגבל ל

 סכום זה אינו מהותי ביחס לתגמול המשתנה של נושא המשרה. 

מובהר כי בכל מקרה גובה המענק הקבוע בסעיף זה וכן גובה מענק הסמנכ"ל 

אלפי ש"ח  750של )ד( לעיל, בשנה הרלבנטית, לא יעלו על סך 7.3.1הקבוע בסעיף 

לתקרת לא יעביר את נושא המשרה מעל הקבוע בסעיף זה המענק לשנה )קרי, 

  )ד( לעיל(.7.3.1המענק שנקבעה בסעיף 

בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה לחברה בשנה  מענק כאמור בס"ק זה ייקבע

 :הבאיםקריטריונים נתונה וכן תוך התחשבות בפרמטרים הבסיסיים, ובין היתר, ב

 השאת רווחיה והצלחתה.חברהה ת יעדיהשג , 

 .הערכת הגורם הממונה על נושא המשרה את איכות תפקודו 

 .שינוי מהותי בתפקידו של נושא המשרה 

  הצורך של החברה לשמר נושא משרה בעל כישורים, ידע או מומחיות

 ייחודיים. 

 או יעדים מיוחדים עמידה בנהלים פנימיים. 

  המשרה.מידת האחריות המוטלת על נושא 

ההערכה האיכותית תבוצע על ידי הגורם הממונה על נושא המשרה, אשר יגיש 

 .ודירקטוריון החברה וועדת התגמולאישור המלצתו ל

דירקטוריון החברה ישקול הפחתת רכיבים משתנים על פי שיקול דעתו ובהתחשב 

בין היתר, בהתנהלותו והתנהגותו של נושא המשרה, מצבה הפיננסי של החברה, 

 מצב המאקרו כלכלי ופרמטרים נוספים שיהיה סבור שרלוונטיים לעניין זה.ה

 תגמול הוני .7.3.3

 אופציותלא תעניק ו תגמול הוניהחברה לא תעניק בהתאם למדיניות תגמול זו, 

 לנושאי המשרה בחברה.הניתנות למימוש למניות החברה, 

 



 השבת תגמול משתנה .7.4

במזומן דפים ששולמו לו חזרה לחברה תשלומים עו השיבנושא משרה יידרש ל .7.4.1

העסקתו, במידה ושולמו על בסיס נתונים שהתבררו כהונתו וכחלק מתנאי 

 כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה.

 נושא המשרה ההפרש בין הסכום שקיבליקבע על פי  סכומים אותם ישיבגובה ה .7.4.2

ו מחדש לבין הסכום שהיה מתקבל לפי הנתונים הכספיים המתוקנים אשר הוצג

 ."(סכום ההשבה)להלן: " בדוחות הכספיים של החברה

 שעליה סכום מכל כאמור לה המגיע ההשבה סכום את לקזזהחברה תהא רשאית  .7.4.3

 .בחברה( נסתיימה העסקתו של נושא המשרההמשרה )גם במקרה בו  לנושא לשלם

 תנאי פרישה .7.5

 פיצויי פיטורין  .7.5.1

בל את סכום הצבירה בקופה לקבמקרה של התפטרות, יהא זכאי נושא משרה שכיר 

סכום ובמקרה של פיטורין יהא זכאי לגבוה מבין לפיצויי פיטורין שהופקד עבורו, 

 על פי דין.הקבועים או הפיצויים בקופה לפיצויי פיטורין הצבירה 

 ומענקי פרישה הודעה מוקדמת .7.5.2

ן תיקבע באופן פרטני ביחס לכל הודעה מוקדמת בעת התפטרות או פיטוריתקופת 

לעיל ובלבד  7.1משרה, בין היתר, בהתייחס לפרמטרים המפורטים בסעיף  נושא

חודשים. במהלך תקופת ההודעה  4שתקופת ההודעה המוקדמת לא תעלה על 

את תחייב לתת י המוקדמת, ככל ויידרש ע"י החברה לעשות כן, נושא המשרה

מת במהלך תקופת ההודעה המוקדהכלולים במסגרת תפקידו. יובהר כי שירותים ה

, שצוינו לעיל והכל בהתאם התנאים הנלוויםקבל את כל זכאי ל היהי נושא המשרה

להסכם עמו. עוד יובהר, כי במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ישולמו גם 

המענקים להם זכאי נושא המשרה, ככל שרלוונטי וזאת בהתייחס לתקופה שבה 

  הועסק בפועל.

פרישה בקשר לסיום עבודתם נושאי המשרה בחברה לא יהיו זכאים למענקי 

 בחברה.

  יחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה .7.6

תמהיל מרכיבי התגמול השונים נועד ליצירת איזון ויחס ראוי בין התגמול הקבוע  .7.6.1

ליצור מערכת תגמול מבוססת ביצועים, המקדמת  וזאת במטרהלתגמול המשתנה 

  את יעדי החברה ותואמת את מדיניות הסיכונים שלה.

הלן יפורטו תקרות היחסים בגין רכיב התגמול המשתנה מתוך סך עלות התגמול ל .7.6.2

  ית של נושאי המשרה:השנת

 התגמול עלותמסך  70%התגמול המשתנה לא יעלה על  רכיבליו"ר דירקטוריון: 

  .השנתי

 .השנתי התגמול עלותמסך  70%התגמול המשתנה לא יעלה על  רכיב"ל: למנכ



התגמול עלות מסך  55%מול המשתנה לא יעלה על : רכיב התגלמשנים למנכ"ל

 .השנתי

 .השנתיהתגמול עלות מסך  30%רכיב התגמול המשתנה לא יעלה על סמנכ"ל: 

היחס בין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי משרה לעלות השכר הממוצע  .7.7

 (לרבות עובדי קבלן)והחציוני של יתר עובדי החברה 

/ קביעת תנאי כהונה והעסקה  יבחנו בעת אישור ודירקטוריון החברה ועדת התגמול

שכר עלות את היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה בחברה ל משרה לנושא

 תשכר הממוצעעלות של שאר עובדי החברה )לרבות עובדי קבלן( ובפרט היחס ל

 על יחסי העבודה ת יחסים אלוהשפעל של העובדים כאמור ויתנו דעתם תוהחציוני

בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת  נושאי המשרהרה, סבירותו של שכר בחב

 .העובדים שלה

 עלות תנאי כהונתם והעסקתם, היחס בין אישור מדיניות התגמול בחברהדוח  למועד נכון

עלות השכר לסמנכ"ל הו המשנים למנכ"ל ,מנכ"ל החברה, יו"ר הדירקטוריוןשל 

עלות תנאי היחס בין ואילו  .בהתאמה ,1:4 -ו 1:5.7, 1:6.9 ,1:6.52 הבחברה הי תממוצעה

סמנכ"ל הו המשנים למנכ"ל ,מנכ"ל החברהיו"ר הדירקטוריון, של  כהונתם והעסקתם

 . בהתאמה ,1:7.7 -ו 1:10.7 ,1:12.6, 1:12.1 הבחברה הי החציוניתשכר עלות הל

 המקובל את ולמיםה, סבירים הינם אלו יחסיםהתגמול והדירקטוריון, מצאו כי  וועדת

  .בחברה העבודה יחסי על השפעה להם ואין

 שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם דירקטורים תנאי כהונה והעסקה של .7.7

 בהתאם בחברה ייקבע שאינם בעלי השליטה או קרוביהם הדירקטורים של גמולם .7.7.1

 גמול.ה תקנות להוראות

 .לעיל 7.2.10ראו סעיף  אחריות וביטוח , פטורשיפוילפרטים אודות התחייבות ל .7.7.2

 

 



נספח ג'



 בע"מ קבוצת אשטרום

 

 

 תאריך:_______

 כבודל

     מר/גב'
 

 כתב פטור לנושא משרה בחברההנדון: 

 

חוק )להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 1והנך מכהן כנושא משרה )כהגדרת מונח זה בסעיף  הואיל:

ת "( ו/או בחברות בנות שלה ו/או בחברות אחרוהחברהבע"מ )להלן: " בקבוצת אשטרום ("החברות

 המלאה; שאינן בשליטתה או בבעלותה

 

לחברה, בכפוף להוראות הקבועות בחוק החברות לפטור נושא  ותהחברה מתיר ןתקנוהוראות ו והואיל:

 משרה מאחריותו כלפי החברה בגין הפרת חובת הזהירות כלפיה;

 

ובת הזהירות פי דין למתן פטור מאחריות עקב הפרת ח-חברה קיבלה את ההחלטות הנדרשות עלהו והואיל:

 כלפיה לנושאי משרה המכהנים כיום, בהתאם למפורט בכתב פטור זה;

 

 ,כי בכפוף להוראות ולסייגים שנקבעו בדין בקשר למתן פטור לנושא משרה ,החברה מאשרת לך בזה לפיכך:

בזאת מראש מאחריות, כולה או המהווים חלק בלתי נפרד מכתב פטור זה, החברה פוטרת אותך 

בתום בפעולתם , זק שנגרם או שייגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפי החברהמקצתה, בשל נ

רות בחלוקה, כהגדרתה בחוק . הפטור האמור בכתב זה לא יחול ביחס להפרת חובת הזהילב

עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בהחלטה או החברות וכן ביחס להפרת חובת הזהירות ב

  .יש בה עניין אישי )גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור( כלשהו בחברה

 

א משרה בחברות יעמוד לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנוש הפטור מאחריות שניתן לך לפי כתב זה

הנ"ל ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה 

 בחברות הנ"ל.

 

 ידי החברה, אם ניתן.-אין באמור בכתב פטור זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב השיפוי שניתן לך על

 

                                                                                                                                 

    ______________ 

 בע"מ קבוצת אשטרום                                                           

 

 ________________ אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו

 נושא המשרה           



 

 

 
 )"החברה"( "מבע קבוצת אשטרום

 2005 –כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו 

  חלק ראשון

 בע"מ. קבוצת אשטרום: שמה של החברה .1

  המועד והמקום לכינוסה ,סוג האסיפה הכללית .2

האסיפה "(. האסיפההחברה )להלן: "של של בעלי מניות  מיוחדתשנתית ואסיפה כללית 

(, תל 5)קומה  10קרמניצקי החברה, ברח'  משרדי, ב10:00בשעה  2015י לביו 7 ביום תתכנס

 ."(משרדי החברה" )להלן: אביב

 ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הםשעל סדר היום אשר לגבי יםפירוט הנושא .3

 ת. שעניינו פטור מאחריוהחברה  תקנוןב 147סעיף תיקון  אישור .3.1

א' לחוק החברות באופן בו 267עדכון מדיניות תגמול של החברה בהתאם לסעיף  אישור .3.2

  .תתווסף אפשרות להענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי  אישור .3.3

 .השליטה בחברה וקרוביהם

 ת והמוצע ותהמלא של ההחלטהנוסח  .4

בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך הנוגע  תוהמוצע ותההחלטהמלא של ניתן לעיין בנוסח 

העבודה ה' בשעות -, בימים א'במשרדי החברהשעל סדר יומה של האסיפה,  יםלנושא

, וזאת עד למועד 03-6231400בטלפון: כירות החברה עם מז, לאחר תיאום מראש המקובלות

                                                                                                כינוס האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית )ככל שתהיה(.

 באסיפה הכללית  ותההחלטהרוב הדרוש לקבלת  .5

רוב של לפחות חמישים , הינו לעיל 3.1מפורטת בסעיף הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה ה .5.1

רוב רגיל בהצבעה לות בעלי המניות המצביעים באסיפה וכן, במניין קו( 50%אחוזים )

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית 1במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: )

, ההתקשרותאישור ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי ב

המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון 

לחוק החברות  276קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

( 1( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )2בשינויים המחויבים; )

  .ל שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברהלא עלה על שיעור ש

רוב רגיל בהצבעה במניין הינו , לעיל 3.2הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  .5.2

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו 1קולות ובלבד כי יתקיים אחד מאלה: )

עדכון אישור רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי ב

מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים 



 

 

 276לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות 2לחוק החברות בשינויים המחויבים; )

 .לה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה( לא ע1האמורים בפסקה )

גם אם האסיפה  לעיל 3.2סעיף את  אשריובהר, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי ל

תתנגד לאישורו, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד 

כי אישור העדכון מדיניות התגמול, עדכון לנימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש ב

 .למדיניות התגמול, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה

לעיל הינו רוב רגיל בהצבעה  3.3 ףהרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעי .5.3

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית 1במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: )

, העסקהבעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור  ייכללו רוב מכלל קולות

המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון 

לחוק החברות  276קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי תחולנה הוראות סעיף 

( 1מורים בפסקה )( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות הא2בשינויים המחויבים; )

 .לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה

 
 קיומו אומוקצה מקום לסימון , שעל סדר היום ים, בהצבעה בנושאלכתב הצבעה זה חלק ב'ב

 1999 -החברות, התשנ"ט לחוק 275-א' ו267פים סעי פי על כנדרש, אישי עניין של היעדרו

. וכן מאפיין אחר של בעל המניות ,האישי העניין מהות ולתיאור החברות"( )להלן: "חוק

 העניין מהות את תיאר לאמי שסימן "כן" ו או לעיל האמור את סימן שלא יובהר, כי מי

 .הקולות במניין הצבעתו תבוא לא האישי,

 תוקף כתב ההצבעה .6

צא לחברה )לרבות המסמכים הבאים והוא הומלו  פוכתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צור

 לפני מועד האסיפה: שעות 72עד באמצעות דואר רשום( 

)דהיינו: מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות  בעל מניות לא רשום

נדרש להמציא  –נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים( 

 .י האסיפה הכלליתשעות לפנ 72לפחות  אישור בעלותלחברה 

נדרש להמציא  –( החברהבמרשם בעלי המניות של רשום הבעל מניות ) בעל מניות רשום

 צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

 כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

רפים אליו, לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצו

  למשרדי החברה.

 החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט. .7

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

 .החברה משרדי

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

כאמור  ההודעה .2015, וניבי 18יום יאוחר מלא דהיינו עד  ,ימים לאחר המועד הקובע 10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.תישלח על 

 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10



 

 

 .2015 ביוני 25יום יאוחר מלא , דהיינו עד למועד האסיפה ימים קודם 12לפחות 

 עמדה:השמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות  י האינטרנטכתובת ההפצה של אתר .11

  .www.magna.isa.gov.il ניירות ערך: אתר ההפצה של רשות 

 .http://maya.tase.co.il אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:

זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח לא רשום בעל מניות  .12

 יירות ערך מסוים.בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון נ

 הודעותקישורית לנוסח כתב ההצבעה ו ,בדואר אלקטרוני חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, .13

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

או שהוא  בכךמעוניין לא אם הודיע בעל המניות כי הוא אלא רשומות אצל אותו חבר בורסה, 

 .לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלום מעוניין

יותר מסך כל זכויות ההצבעה  או 5%ווה בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המה .14

שאינן מוחזקות בידי  ,בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה

לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט  268עיף כהגדרתו בס ,בעל שליטה בחברה

 . 2005 –)הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו החברות  לתקנות 10בתקנה 

 נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, 5%כמות המניות המהווה 

  .רהש"ח ע.נ. כל אחת של החב 0.01רגילות בנות  מניות 4,129,380הינה: 

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעל  5%כמות המניות המהווה 

 0.01רגילות בנות  מניות 1,705,523הינה נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, שליטה בחברה, ה

  .ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה

יפה, סדר יומה של האס לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים בנושאים שעל .15

לרבות הוספת נושאים לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין 

בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה )ככל ויהיו שינויים בסדר 

היום ו/או יתפרסמו הודעות עמדה כאמור( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר 

 לעיל.  11יירות ערך בתל אביב בע"מ המפורטים בסעיף האינטרנט של הבורסה לנ

היה ותתבקש הוספת נושא לסדר יומה של האסיפה על ידי בעל מניות בחברה ודירקטוריון  .16

החברה יחליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה 

ל המאוחר, עד יום פרסום מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו ותפרסם כתב הצבעה מתוקן, לכ

 ההודעה המתוקנת כאמור.

 

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה



 

 

 )"החברה"( בע"מ קבוצת אשטרום

  2005 –לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו  כתב הצבעה
  2015 ,ביוני 1בקשר עם דיווח מיידי של החברה מיום 

 ניחלק ש
 .בע"מ קבוצת אשטרום: שם החברה

  אביב תל, 10קרמניצקי ' ברח, החברה משרדי: מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(

 510381601: חברההמספר 

 .10:00עה בש 2015, ביולי 7 :אסיפההמועד 

 .מיוחדתושנתית : סוג האסיפה

 .2015, ביוני 8: הקובעהמועד 

 :פרטי בעלי המניות
 . מספר זהות: ___________________2______________________     : ותהמנישם בעל . 1

 . אם בעל המניות הוא תאגיד 4 .אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית3
 

 מספר דרכון: ___________________
 

 מספר תאגיד: __________________
 

 המדינה שבה הוצא: ______________
 

 התאגדות: __________________מדינת ה
 

 בתוקף עד: ____________________
 

האם בעל המניות הוא בעל עניין. 5
1 

/ נושא משרה בכירה
2 

/ משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן(
3

  /

 אף אחד מאלה* )יש לסמן את החלופות הרלבנטיות(

 נושא משרה בכירה בעל עניין
משקיע מוסדי )לרבות 

 מנהל קרן(
 הםאף אחד מ

    

*  במידה והמצביע המנוי לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר 

 .למייפה הכוח

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  1
 .1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  2
חברה מנהלת באסיפה כללית(, לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות  1כהגדרתו בתקנה  3

 .1994-, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד2009-תשס"ט



 

 

 :אופן ההצבעה

מס' 

 הנושא

האם אתה בעל שליטה/בעל עניין אישי  (1אופן ההצבעה ) הנושא שעל סדר היום

ה בכירה או בהחלטה/נושא משר

 (2משקיע מוסדי? )

 לא (3כן) נמנע נגד בעד

 תיקון תקנון החברה 3.1
     

אישור עדכון מדיניות התגמול של  3.2
      החברה

אישור מתן כתב פטור מאחריות  3.3
לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים 

 על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם

     

 

 .הצבעה באותו נושאמאי סימון יחשב כהימנעות  (1)

 ין.יהצבעתו לא תבוא במנ ,בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט ( 2) 

 .בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלהפרט נא  (3) 

כתב  –חוק החברות( ( ל1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

 הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 

 .תעודות זהות/דרכון/תעודת התאגדות

 תוהמוצע ותהחלטהפרטים אודות עניין אישי באישור 

 :המוצעת החלטהאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 חתימה: ________________   תאריך: __________________



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות, ב'224 ף)לפי סעי

 
קבוצת בחברת  דירקטור תכהונמועמד ל ,31285109 , נושא ת.ז.אברהם נוסבאוםמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מ אשטרום
 

 לחוק החברות. 'ב224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 ניירות ערך )דוחות לתקנות 26לפי תקנה הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים  .3
, של החברה 2014דוח התקופתי לשנת בהמפורטים  ,1970-ים(, תש"לתקופתיים ומיידי

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
  וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור. נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טהחברותלחוק  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  השקעות, בשיווק השקעות
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

ות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים יבעל מומח הנני .6
-ת לדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסי

2005. 
 

 

 

 

12.5.15   

 אברהם נוסבאום           תאריך         

 
  

 
 



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות, ב'224 ף)לפי סעי

 
אשטרום קבוצת בחברת  דירקטור תכהונמועמד ל ,65328643 , נושא ת.ז.גיל גירוןמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מ
 

 וק החברות.לח ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-תש"ל תקופתיים ומיידיים(,

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
  וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור. נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טותלחוק החבר 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  השקעות, בשיווק השקעות
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל  אינני .6
-ית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננס

2005. 
 

 

 

 

12.5.15   

 גיל גירון                 תאריך         

 
 
 
 
 



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות, ב'224 ף)לפי סעי

 
קבוצת בחברת  דירקטור תכהונמועמד ל ,53340816 , נושא ת.ז.משורר ירוןמר אני הח"מ, 

 "( נותן הצהרה זאת כדלקמן:החברה)להלן: " בע"מאשטרום 
 

 חוק החברות.ל ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  .3
 של החברה, 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-, תש"לתקופתיים ומיידיים(

, הינם בחברההרלוונטיים לכהונתי כדירקטור השכלתי וניסיוני , יאת כישוריגם והכוללים 
  וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור. נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טרותלחוק החב 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו  שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  השקעות, בשיווק השקעות
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים  מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעל  אינני .6
-ית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננס

2005. 
 

 

 

 

 

12.5.15   

 משוררירון                 תאריך        

 
 
 
 



 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות,תשנ"ט ב'224 ף)לפי סעי

 
בחברת קבוצת אשטרום  דירקטור תכהונמועמד ל ,57052714 , נושא ת.ז.מר יונתן לויאני הח"מ, 

 הצהרה זאת כדלקמן: "( נותןהחברה)להלן: " בע"מ
 

 לחוק החברות. ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  26הנדרשים לפי תקנה הנני מאשר בזאת שכל הפרטים  .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

, הינם בחברהוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור 
  ינוי בפרטים הנדרשים כאמור.וכן, כי לא חל כל ש נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

יו וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגב שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה  השקעות,
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל אינני  .6
-חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדירקטור בעל מומחיות 

2005. 
 

 

 

 

17.5.15   

 יונתן לוי                 תאריך         

 
 
 
 
 

 



רקטור די  docx.עפר זהבי הצהרת 

 

 ת דירקטור הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות, ב'224 ף)לפי סעי

 
בחברת קבוצת  דירקטור תכהונמועמד ל ,29051786 ., נושא ת.זעפר זהבימר אני הח"מ, 

 הצהרה זאת כדלקמן: "( נותןהחברה)להלן: " אשטרום בע"מ
 

 לחוק החברות. ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  .2
לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור , וכדירקטור בחברה

 בחברה.

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26הפרטים הנדרשים לפי תקנה הנני מאשר בזאת שכל  .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

, הינם בחברההרלוונטיים לכהונתי כדירקטור השכלתי וניסיוני , יאת כישוריגם והכוללים 
  וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור. נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

מרצון או שניתן לגביו  וכן תאגיד שהחליט על פירוקו שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
יסוק בייעוץ לחוק הסדרת הע 2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 
, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור 1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.

 

כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל אינני  .6
-רקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ולדי

2005. 
 

 

 

 

12.5.15   

 עפר זהבי                 תאריך         

 
 
 
 
 

 

 



 הבלתי תלוי יתדירקטורלכהונת  תמועמדת הצהר
 ("חוק החברות)להלן: " 1999-תשנ"ט לחוק החברות,)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224 ףלפי סעי 

 
 הבלתי תלוי יתדירקטור תכהונל תמועמד ,52028669 ת.ז. ת, נושאגב' ליאורה לבאני הח"מ, 

 דלקמן:הצהרה זאת כ נת"( נותהחברה)להלן: " בע"מ בקבוצת אשטרום
 

 לחוק החברות.)ב( עד )ו( 240וסעיף  ב'224הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף  .1

 

הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי  תהנני בעל .2
לכהן  השאני כשיר הלפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור, ובחברה יתכדירקטור
 בחברה. יתכדירקטור

 

 לתקנות ניירות ערך )דוחות 26בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  תמאשרהנני  .3
, של החברה 2014בדוח התקופתי לשנת המפורטים  ,1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

, בחברה יתוהכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור
  וי בפרטים הנדרשים כאמור.וכן, כי לא חל כל שינ הינם נכונים ומלאים

 

 -, התשנ"טלחוק החברות 227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .4
מי ו והגבלת מינוי על קטין, פסול דין , לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה1999

 וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר
 .צו פירוק

 
לב)א( לחוק ניירות ערך, 52לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .5

נו לחוק ניירות 52"(, אמצעי אכיפה כאמור בסעיף חוק ניירות ערך)להלן: " 1968 -התשכ"ח
לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  2לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' 4ערך, שהוטל לפי פרק ח'

לחוק  1, או לפי פרק י'1995 –שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה השקעות, ב
 ית, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור1994 -השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 בחברה ציבורית.
 

לו  פהלמי שאני כפו לשותפי, למעבידי, אין לי, לקרובי,של בעל השליטה וכן  האינני קרוב .6
השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים  תבמישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל

, במועד המינוי או לקרוב של בעל השליטה שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה
 או לתאגיד אחר;

 לעניין זה:

וכן או שליטה, קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל  –" זיקה"
למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה  כהונה כנושא משרה,

ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור  שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור
 .2006-לתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז  2-4בתקנות 

במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד תאגיד שבעל השליטה בו,  –" תאגיד אחר"
 המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

 
לו  פהלמי שאני כפו לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, 6מבלי לגרוע מהאמור בס'  .7

קשרים עסקיים או מקצועיים השליטה בו,  תבמישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל
לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל  6בסעיף למי שאסורה זיקה אליו כאמור 

)ב( 244)למעט קשרים זניחים(, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 
 לחוק החברות.

 



ניגוד עניינים עם  רים אינם יוצרים או עלולים ליצורכי תפקידי ועיסוקי האח ,האני מצהיר .8
בלתי  יתלפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור , ואין בהםהבלתי תלוי יתתפקידי כדירקטור

 .התלוי

 
 תדירקטוריון בורסה בישראל או עובד תשלה, חבר תרשות ניירות ערך, עובד תאיני חבר .9

 שלה.
 

למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת  .10
 .יתכדירקטור נתשבה אני מכה

 
ננסית כמשמעה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים מומחיות חשבונאית ופי תבעל הנני .11

-לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו
2005. 

 

 

 

15.5.15   

 ליאורה לב              תאריך

 

  


