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 -וחוק החברות, התשנ"ט, 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ללתקנות ניירות ערך בהתאם  דוח מיידי

 ומיוחדתבדבר כינוס אסיפה  1999

תקופתיים  דוחות תקנות)להלן: " 1970-"להתשניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  לתקנותבהתאם 

והביקורת החלטת ועדת התגמול ובהמשך ל "(חוק החברות)להלן: " 1999-חוק החברות, התשנ"ט"(, ומיידיים

בזאת הודעה על כינוס  ניתנת, 2016 במאי 26מיום החברה  דירקטוריון החלטתו 2016במאי  25)טלפונית( מיום 

, בשעה 2016 ביוני 30 ,'ה ביום שתתקיים ,"(האסיפההחברה )להלן: "של של בעלי מניות מיוחדת אסיפה 

  ."(החברה משרדי( תל אביב )להלן: "5)קומה  10קרמניצקי  וברחב, במשרדי החברה 12:00

  הכללית האסיפה של יומה סדר על .1

  בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים תחיצוני יתמינוי דירקטור .1.1

)א( לחוק החברות, מוצע 245 -ו 248פים בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה על פי הוראת סעי

לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש הלר גב' גבריאלה הלאשר את מינוייה של 

( 10ב)36-ו 26אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות . החל ממועד אישור המינוי על ידי אסיפה זו שנים

וכן בחברה  תחיצוני יתלכהונה כדירקטור ת, בנוגע למועמדומיידיים תקופתיים דוחותלתקנות 

המצורף לדוח א' נספח , ראו לחוק החברות 241-ב' ו224לסעיפים  ה של הגב' הלר בהתאםתלהצהר

 זה.

דירקטוריון החברה בחן וקבע, לאור השכלתה, ניסיונה וכישוריה בהתאם להצהרה שמסרה כי הגב' 

בתקנות  בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתנאים ולמבחנים הקבועים הינההלר 

חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות  החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות

 .2005-מקצועית(, תשס"ו

גמול שנתי ולגמול השתתפות תעם מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה תהא זכאית הגב' הלר ל

בגובה הסכום הקבוע בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, לישיבה 

"(, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהא מעת לעת. למען תקנות הגמול)להלן: " 2000-התש"ס

הסר ספק, יובהר כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות האמור, אינם מובאים לאישור האסיפה 

 לתקנות הגמול. 7הכללית המוזמנת על פי דוח זה, בהתאם לסעיף 
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כאמור  תצוניחי יתכדירקטורהלר  גבריאלה כהונתה של הגב'בכפוף לאישור האסיפה הכללית את  .1.2

  כדלקמן: הלעיל, לאשר את תנאי כהונת 1.1בסעיף 

בנוסחים המקובלים בחברה , וכתב פטור מאחריות הענקת כתב התחייבות לשיפוי .1.2.1

  לדוח זה.  'בכנספח ומצורפים 

וכפי  המקובלים בחברהבפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה, בתנאים ה תהכלל .1.2.2

לפרטים  שיעודכנו מעת לעת וכן, הכללתה בפוליסות ביטוח עתידיות בהן תתקשר החברה.

לדוח התקופתי בפרק ד'  29תקנה אודות פוליסת ביטוח האחריות המקובלת בחברה, ראו 

( 2016-01-007449)מס' אסמכתא  2016במרץ  16שפורסם ביום  2015של החברה לשנת 

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. "(התקופתי הדוח)להלן: "

הגב' גבריאלה של  הוהעסקת התנאי כהונתהחברה לאישור  ודירקטוריוןוהביקורת  התגמול ועדת נימוקי .2

 בחברה תחיצוני יתכדירקטורהלר 

הלר  גב' גבריאלהשל ה והעסקת התנאי כהונת את אישרוודירקטוריון החברה והביקורת התגמול  וועדת

 :כדלהלן הטעמים מן בחברה, תחיצוני יתכדירקטור

כתב ההתחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות ופוליסת ביטוח האחריות הינם בהתאם לחוק  .2.1

 תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה. 1968 -החברות, חוק ניירות ערך, התשכ"ח

 תנאי השיפוי, הפטור והביטוח הינם זהים לגבי כל נושאי המשרה בחברה.  .2.2

התחייבות לשיפוי, פטור מאחריות ופוליסת ביטוח אחריות הינן הגנות מקובלת בקרב חברות כתב  .2.3

ציבוריות בישראל, אשר חיוניות על מנת לאפשר לדירקטורים של החברה לפעול בחופשיות לטובת 

ותוך ידיעה, כי גם במידה ותיפול שגגה תחת  החברה, תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם

 .הם הגנה, הכל בכפוף למגבלות הדיןידם, תוענק ל

תגמול הינו בגין אירועים, אשר לדעת ועדת העל פי כתב השיפוי היקף ההתחייבות לשיפוי  .2.4

כתב ב כמפורטניתן לצפותם לאור פעילות החברה בפועל וכן סך השיפוי המרבי  ודירקטוריון החברה

 .ההתחייבות לשיפוי הינו סביר בנסיבות העניין

שיפוי ופטור מאחריות, עשויה החברה לחסוך בעלויות הכספיות הכרוכות במתן התחייבות ל .2.5

 בתשלום לחברת ביטוח בגין הרחבת גבול האחריות לנושאי משרה.

ודירקטוריון החברה אישרו את מתן הגמול השנתי וגמול ההשתתפות והביקורת וועדת התגמול  .2.6

וי. כמו כן, הגמול זהה לגמול , שכן להערכתם הגמול סביר, הוגן וראהלר לגב' גבריאלהבישיבה 

 בחברה. החיצונייםתר הדירקטורים שאושר לי

ודירקטוריון החברה, תנאי הכהונה וההעסקה והביקורת לאור האמור לעיל, להערכת ועדת התגמול 

, כמפורט בסעיף לעיל, הינם הוגנים, סבירים, תואמים את תחומי תהחיצוני יתהמוצעים לדירקטור

 .בחברה וזאת בהתחשב בגודלה של החברה ובהיקף פעילותה ורווחיותה חיצוניתית כדירקטור האחריות

 שמות בעלי השליטה בחברה והזכויות המקנות להם שליטה בחברה .3

 58.72%-"( אשר מחזיקה, בכיונדקוהחברה רואה ביונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח בע"מ )להלן: "

 ומזכויות ההצבעה בה, בעלת שליטה בה. מהונה המונפק והנפרע של קבוצת אשטרום

הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבעלות המלאה בהון המניות  יונדקוידיעת החברה,  למיטב
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"(. הבעלות בהון המניות מרגןנכסים ואחזקות בע"מ )להלן: " מרגןהמונפק והנפרע שלה רשומה על שם 

( בע"מ, 1977מוחזקים בידי השקעות רנה וחיים גירון ) 33.33%( 1)הינה כדלקמן:  מרגןהמונפק והנפרע של 

חברה פרטית בשליטתם המלאה של עזבון המנוחה רנה גירון ז"ל, גיל גירון ודפנה לוי באמצעות חברות 

( 1982מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל ) 33.33%( 2פרטיות בבעלותם ושליטתם המלאה; )

בשליטתם המלאה של אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות פרטיות בע"מ, חברה פרטית 

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

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

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

 7.10%( 5של נחמיה רובין, יורם רובין ונעמה )רובין( לימון באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם המלאה; )

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

 מצעות חברות פרטיות בבעלותן ושליטתן המלאה.ליפשיץ בא

לאור האמור, למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, מכוח שיתוף 

פעולה ביניהם בכל הקשור להחזקותיהם בחברה, הינם בעלי השליטה בחברה המפורטים לעיל, בין 

בשליטתם המלאה, קרי עזבון המנוחה רנה גירון ז"ל במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ו

וה"ה: גיל גירון, דפנה לוי, אברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, 

 נחמיה רובין, נעמה )רובין( לימון, יורם רובין, נורית מור וורדה ליפשיץ.

 והדירקטוריון שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות וועדת התגמול .4

שעל סדר יומה ים נושאהאישור ל ,)נערכה טלפונית( 2016במאי  25מיום  והביקורת תגמולה בישיבת ועדת

, דירקטורית ליאורה לבגב' ה, ודירקטור חיצוני ויו"ר הוועדה ,מתתיהו טלמר של האסיפה, השתתפו: 

 . בלתי תלויה

שעל סדר יומה של האסיפה, ים ושאהנלאישור  2016 במאי 2016במאי,  26מיום  הדירקטוריוןבישיבת 

 הגב'ו ורר; מר עופר זהבי; מר יונתן לוימר אברהם נוסבאום )יו"ר(; מר גיל גירון; מר ירון משהשתתפו: 

 .ליאורה לב

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .5

 החברה., במשרדי 10:00בשעה  2016 יוניב 30, 'ההאסיפה הכללית תתקיים ביום 

 המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית .6

, בהתאם לסעיף ת בעלי המניותהמועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפ .6.1

 1, 'ד אביב בע"מ שיחול ביום -לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל 182

 "(.המועד הקובע)להלן: " 2016 יוניב

, 2000-במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס החברות )הוכחת בעלות בהתאם לתקנות .6.2

בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם 

לפני מועד  שעות 4על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות 

  האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.
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הוסמך לכך אשר  בא כוחוכל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות  .6.3

יהיה בכתב, ייחתם על בא כח . המסמך שלפיו מתמנה כדין אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה

על ידי בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת ידי הממנה או 

או העתק מאושר שלו על  המינוי כתב"(. כתב המינויחתימות בהתאם לתקנון אותו תאגיד )להלן: "

 האסיפה או האסיפה מועד לפני שעות 48 לפחות החברה במשרדי יופקד"ד וידי נוטריון או ע

 .הנדחית

 והודעות עמדההצבעה באמצעות כתב הצבעה  .7

. את כתב יומה של האסיפהשעל סדר  1.1 עלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאב

אליו( יש להמציא למשרדי החברה באופן שכתב ההצבעה יגיע  לצרףיש ש המסמכים כל עםההצבעה )יחד 

לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה  שעות 4 -מלמשרדי החברה לא יאוחר 

  .2016 יוניב 20לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ימים  10הינו עד 

שעל סדר היום ואין לשלוח לגביו  1.2מובהר, כי לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא 

 -למיטב ידיעת החברה, יונדקו, בעלת השליטה בחברה מחזיקה בכ :להלן המפורט לאור הודעות עמדה

מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, ולפיכך הינה בעלת שיעור החזקות נדרש לקבלת  58.72%

שעל סדר היום, אף בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדו.  1.2בנושא ההחלטה 

 , אינן חלות בנושא זה.2005-צבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"ולפיכך, תקנות החברות )ה

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .8

לעיל(, זכאי  6.1כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע )כהגדרתו בסעיף  .8.1

להצביע על כל אחד מהנושאים שעל סדר היום המובאים להצבעה באמצעות מערכת הצבעה 

)להלן:  https://votes.isa.gov.ilאלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: 

 "(.מערכת ההצבעה האלקטרונית"

הגישה למערכת ההצבעה בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי  .8.2

האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעות 

כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית עד למועד נעילת  ,האלקטרונית. יצוין

 .2016 יוניב 30, 'הבבוקר ביום  06:00בשעה האלקטרונית המערכת 

 הרוב הנדרש .9

 1.1הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף )ב( לחוק החברות, 239בהתאם להוראת סעיף  .9.1

( 1על סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: )

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה 

או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל בחברה 

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

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

( לא עלה על שיעור של 1ך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )( ס2המחויבים; )

 שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יהא רוב רגיל  שעל סדר יומה של האסיפה, 1.2 ףהמפורטת בסעי הש לקבלת ההחלטנדרהרוב ה .9.2

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

 מנין חוקי ואסיפה נדחית .10

על ידי מניין חוקי באסיפת בעלי המניות לפתיחת הדיון יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או  .10.1

מזכויות  (40%בארבעים אחוז )לפחות ביחד מחזיקים  בעל מניות או בעלי מניות, אשר ,שלוח

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

תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום, אלא אם תימסר הודעה 

 אחרת.

בעל מניות או בעלי  ,שלוחעל ידי בעצמם או יתהווה בשעה שיהיו נוכחים,  ה נדחיתמניין חוקי באסיפ .10.2

נכח מנין מזכויות ההצבעה בחברה. לא  (40%בארבעים אחוז )לפחות ביחד מחזיקים מניות, אשר 

חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית, תתקיים 

 .האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא

  עיון במסמכים .11

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום ובכל מסמך אחר הנוגע להחלטות המוצעות באסיפה, 

ה' בשעות העבודה -, בימים א'החברה במשרדילרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, 

או האסיפה הנדחית )אם כינוס האסיפה וזאת עד למועד  03-6231399בטלפון המקובלות ובתיאום מראש 

 .תהיה(

ממשרד מ. פירון ושות', עורכי  יהודה גינדי ועו"ד עדי גרון"ד העו םהינ זההחברה לעניין טיפול בדוח  ינציג

  .03-7540011 פקס: ,03 -7540000, טל': תל אביב, 2השלושה , 360מגדל אדגר דין, 

 

 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ קבוצת אשטרום

יו"ר הדירקטוריון       אברהם נוסבאום, :אמצעותב

 וגיל גירון, דירקטור ומנכ"ל
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 נספח א' 
 ת חיצוניתדירקטוריהמועמדת לכהונה כהצהרת 
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 תחיצוני יתלכהונה כדירקטור תת מועמדהצהר

לתקנות החברות )הוראות  1ולפי סעיף "(חוק החברות)להלן:" 1999-תשנ"טה לחוק החברות, 241 ף)לפי סעי 
 (2010-ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, תש"ע

 
קבוצת  של תחיצוני יתדירקטורכ הלכהונ ת, מועמד059262410ת.ז.  ת, נושאהגב' גבריאלה הלראני הח"מ, 

 הצהרה זאת כדלקמן:נת "( נותהחברה)להלן: " אשטרום בע"מ
 

 לחוק החברות. 241בהתאם לנדרש על פי סעיף הנני עושה הצהרה זו  .1

 

ית הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור תהנני בעל .2
 בחברה. ית חיצוניתלכהן כדירקטור השאני כשיר ההנני סבור ,לפי מיטב הכרתי והבנתי, ובחברה חיצונית

 

תקופתיים  לתקנות ניירות ערך )דוחות 26בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  תהנני מאשר .3
השכלתי וניסיוני , יאת כישוריגם , והכוללים להצהרה זו נספח א'הנכללים ב ,1970-תש"להומיידיים(, 

 .הינם נכונים ומלאיםבחברה  ית חיצוניתהרלוונטיים לכהונתי כדירקטור

 
 סמכים ותעודות לגבי השכלתי וניסיוני.להצהרה זו, מ נספח ב'מצורפות כ .4

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .5
 הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.

 
 1968 -לב)א( לחוק ניירות ערך התשכ"ח52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .6

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

, לפי העניין, 1994 -לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1, או לפי פרק י'1995 -השקעות, התשנ"ה
 האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לו במישרין או  פהלמי שאני כפו לשותפי, למעבידי, אין לי, לקרובי,אינני קרובה של בעל השליטה וכן  .7
מינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד ה

 , במועד המינוי או לתאגיד אחר;או לקרוב של בעל השליטה השליטה בחברה

 לעניין זה:

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

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

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

לו במישרין או  פהלמי שאני כפו לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, 7מבלי לגרוע מהאמור בס'  .8
קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, 

ם(, וכן לא קיבלתי כל לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט קשרים זניחי 7כאמור בסעיף 
 )ב( לחוק החברות.244תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 
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ניגוד עניינים עם תפקידי  רים אינם יוצרים או עלולים ליצורכי תפקידי ועיסוקי האח ה,אני מצהיר .9

 .ית חיצונית, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצוניתכדירקטור

 

 שלה. תדירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה, חבר תרשות ניירות ערך, עובד תאיני חבר .10
 

 ןלמיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכה .11
 כדירקטור.

 
הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל  .12

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

          
 

 
 הלר גבריאלה  23.5.2016

 חתימה  תאריך
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 'א נספח
 
 

 הלר גבריאלה שם הדירקטור: 
 059262410  תעודת זהות:
 2.4.65  תאריך לידה:

 4291000 אביחיל, 7 הבנים דין:  -מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית נתינות: 
 )בכפוף לאישור אסיפה זו( כן דח"צ: 

 כן בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית:  האם
עובד התאגיד חברה בת או חברה קשורה או 

 של בעל עניין בו: 
 לא

 (זו אסיפה לאישור)בכפוף  2016, ביוני 30 תאריך מינוי כדירקטור: 
שנים  5השכלה ועיסוק עיקרי במשך 

 אחרונות: 
B.A  כלכלה וחשבונאות האוניברסיטה העברית

אילן; -משפטים אוניברסיטת בר LL.Mם; -בי
 רישיון רו"ח.

)השקעות  טרנדליינס"ל כספים בחברת סמנכ
 .(7/2010 -בחברות סטארטאפ( )החל מ

בקמטק בע"מ; דירקטורית דירקטורית חיצונית  תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור: 
; (7/2009 -חיצוני באלקו בע"מ )החל מ

אחזקות בע"מ )החל  דירקטורית חיצונית בקרור
   (.6/2007 -מ

)החל  אשלד בע"מבכדירקטורית חיצונית כיהנה 
כהונתה במועד עד לסיום ו 30/04/2013מיום 

והפיכתה לחברה מחיקת החברה מהבורסה 
 (. 25/03/2014ביום פרטית 

 לא בן משפחה של בעל עניין בתאגיד: 
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 נספח ב'
 שיפוי וכתב פטור כתב

 
 



1 

 

 תאריך:_______

 כתב שיפוי   

 לכבוד

     /גב'מר
 

 

פי דין -"( קיבלה את ההחלטות הנדרשות עלהחברה)להלן: "קבוצת אשטרום ו הואיל

שיוטלו  ותהוצאלשיפוי מראש ובדיעבד של נושאי משרה בחברה בשל חבות או 

עליהם עקב פעולה שעשו ו/או שיעשו בתוקף היותם נושאי משרה בחברה, 

 ט בכתב שיפוי זה;בהתאם למפור

והינך מכהן ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה בחברה ו/או הינך מכהן ו/או   והואיל

הינך עשוי לכהן ו/או להיות מועסק מטעם החברה בחברות בנות ו/או קשורות 

של החברה ו/או החברה התחייבה כלפיך במפורש להתאים את כתב השיפוי 

 מעת לעת. שבידך לכתבי שיפוי שתעניק, אם תעניק,

את מתן ההתחייבות מראש לשיפוי לנושא משרה ודירקטוריון החברה אישר  והואיל

 ;בכתב התחייבות זהאת התנאים המפורטים ו

ואסיפת בעלי המניות אישרה אף היא, ככל שנדרשה לאשר על פי דין, את מתן  והואיל 

ההתחייבות מראש לשיפוי לנושא המשרה המכהן כדירקטור ואת התנאים 

 ורטים בכתב התחייבות זה;המפ

לשיפוי מראש תת לנושא המשרה התחייבות מראש נת ליוהחברה מעוני והואיל 

ובדיעבד של נושאי משרה בחברה בשל חבות או הוצאה שיוטלו עליהם עקב 

פעולה שעשו ו/או שיעשו בתוקף היותם נושאי משרה בחברה, בהתאם למפורט 

, בחוק ון החברה, בחוק החברות, בהתאם ובכפוף לאמור בתקנבכתב שיפוי זה

 .ובכל דין אחר וכמפורט להלןניירות ערך 

חוק החברות, חוק לפיכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, באופן בלתי חוזר, בכפוף להוראות 

 כל דין ולהוראות כתב שיפוי זה כדלקמן:ניירות ערך, הוראות 

 ההתחייבות לשיפוי .1

ולהוראות כתב שיפוי זה, החברה מתחייבת,  חברה, לאמור בתקנון הדיןכל בכפוף להוראות 

להלן, שתוטל  2באופן בלתי חוזר, לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 

 עליך עקב אחת או יותר מאלה:

פעולותיך ו/או נגזרת שלהם בתוקף היותך ו/או היותך בעבר נושא משרה ו/או מועסק  1.1

החברה בחברות בנות ו/או קשורות של  בחברה ו/או נושא משרה ו/או מועסק מטעם

 החברה;



2 

 

פעולותיך ו/או נגזרת שלהם בתוקף היותך נושא משרה, עובד או שלוח של החברה  1.2

ו/או בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין 

 ."(תאגיד אחר)להלן: "

רועים המפורטים בתוספת הקשורות במישרין ו/או בעקיפין לאחד ו/או יותר מסוגי האי

"( ו/או כל חלק מהם, לרבות בשל פעולות שעשית לפני מתן התוספתלכתב שיפוי זה )להלן: "

"( ו/או כל הקשור, במישרין או בעקיפין, סוגי האירועים הקובעיםכתב שיפוי זה )להלן: "

ם בסוגי האירועים הקובעים, ובלבד שהסכום המירבי של השיפוי כאמור לא יעלה על סכו

להלן לכל סוגי האירועים יחד ולכל נושאי המשרה בחברה  3השיפוי המירבי המפורט בסעיף 

 יחד.

 בכתב שיפוי זה:

"חוק 

 -החברות"

, כפי שיתוקן מעת לעת, והתקנות שהותקנו 1999-וק החברות, התשנ"טח

 .שיותקנו מעת לעתכפי וכן או שיותקנו מכוחו , 

"חוק ניירות 

 - ערך"

, כפי שיתוקן, מעת לעת, והתקנות 1968-התשכ"חחוק ניירות ערך, 

 .שיותקנו מעת לעתכפי וכן שהותקנו מכוחו, 

"נושא 

 -משרה"

כמשמעותו בחוק החברות לרבות כל עובד שהחברה תחליט להעניק לו כתב 

, אחרתנושא משרה בחברה, המכהן מטעם החברה בחברה  שיפוי זה וכן

יטתו, באמצעותה פעל חברה בת של החברה, ולרבות חברה פרטית בשל

 .ו/או בחברה בת בחברהנושא המשרה ככזה 

"פעולה ו/או כל 

 -נגזרת שלה"

פעולה משפטית בין במעשה ובין במחדל לרבות כל הפעולות שנעשו על ידך 

לפני מועד כתב שיפוי זה בתקופות העסקתך בחברה ו/או בחברות בנות 

משרה בחברה ו/או ו/או קשורות של החברה ו/או בתקופות כהונתך כנושא 

 בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר כהגדרתו לעיל.

 עילות השיפוי  .2

לעיל תחול בשל כל חבות או הוצאה שתוטל עליך בתוקף  1ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 

היותך נושא משרה בחברה, שהינה בת שיפוי על פי כל דין ועל פי תקנון החברה, כמפורט 

 להלן:

עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק ו/או הוטלה חבות כספית שתוטל  2.1

 "(;חבות סופיתדין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט )להלן: "

עקב  נושא המשרהוציא יהוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, ש 2.2

ת לנהל חקירה או הליך, ואשר חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכ

הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך 
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פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה 

; או בקשר לעיצום כספי להליך פלילי בעבירה שאיננה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

שנפתחה בו חקירה פלילית"  ןהליך בלא הגשת כתב אישום בעניי "סיום -בפסקה זו

א( לחוק החברות, 1)א()260כמשמעם בסעיף  -ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"

 "(.הוצאות התדיינותכפי שיתוקן מעת לעת )להלן: "

או  נושא המשרהוציא יהוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, ש 2.3

או בידי כל גוף או רשות בעלת סמכות שיפוטית די בית המשפט, חויב בהן בייש

וגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או יבהליך שמחייבת על פי כל דין, 

ורשע בעבירה שאינה דורשת יזוכה, או באישום פלילי שבו יבאישום פלילי ממנו 

 .הוכחת מחשבה פלילית

בהן בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל הוצאות שהוציא נושא משרה או שחויב  2.2

בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, ככל שהדבר 

 מותר על פי דין. 

הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה חוק  -"הליך אכיפה מנהלי"

רר או ערעור בקשר עם ייעול הליכי אכיפה וחוק ניירות ערך, לרבות עתירה מנהלית, ע

 הליך כאמור.

חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני  -"חוק ייעול הליכי אכיפה"

 , כפי שיעודכן מעת לעת.2011 -חקיקה(, התשע"א

 , כפי שיעודכן מעת לעת.1968 -חוק ניירות ערך, תשכ"ח -"חוק ניירות ערך"

א( לחוק ניירות ערך, כפי שתוקן בחוק ()1נד)א()22תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  2.2

 ."(תשלום לנפגע ההפרה)להלן: " ייעול הליכי אכיפה

, בטלה נושא המשרהלעיל, תהא התחייבות החברה לשיפוי  2בסעיף על אף האמור  2.6

 :והחברה לא תשפה את נושא המשרה במקרים המפורטים להלן

ם פעל בתו נושא המשרהלמעט אם  ,חובת אמונים הפרנושא המשרה  2.6.1

 ;לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובתה של החברה

, למעט אם הפר חובת זהירות בכוונה או בפזיזותנושא המשרה  2.6.2

 ;נעשתה ברשלנות בלבד

 ;מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדיןנושא המשרה פעל  2.6.3

 .ולמעט תשלום לנפגע ההפרה ,קנס או כופרעל נושא המשרה הוטל  2.6.2
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לכתב התחייבות לשיפוי זה,  2.1ברה לשיפוי בגין חבות כספית כאמור בסעיף התחייבות הח

המפורטים בתוספת  מעשה או מחדל בקשר עם אחד מהפעולות ו/או הענייניםל מוגבלת

לשיפוי זה, אשר לדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת החתימה על 

 זה. כתב שיפוי זה, והכל כמפורט בתוספת לשיפוי

 סכום השיפוי הגבלת  .3

עד  2.1המגבלות שלהלן תחולנה על שיפוי על ידי החברה בגין חבות כספית, כאמור בסעיפים 

 לעיל: 2.2

 )לרבות הדירקטורים( סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה 3.1

לא יעלה על סכום השווה  הביטוח, תגמולי בניכוי תשלומי  למקרה, במצטבר ,בחברה

מבוקרים או האחרונים , בהתאם לדוחות הכספיים מההון העצמי של החברה 22%-ל

סכום השיפוי )להלן: " השיפוי בפועלשפורסמו לפני מתן סקורים, לפי העניין, 

 "(. המרבי

מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל  3.2

בכתב שיפוי זה המבוטחים בחברת  תגמולי ביטוח בגין סוגי האירועים הקבועים

ביטוח, שהחברה תקבל עבורך מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל ביטוח של אחריות 

 נושאי משרה בחברה.

להלן, מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו  2 -ו 2מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  3.3

לה ככל שכא "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו ע"י המבטח,

ישולמו. יחד עם זאת מודגש כי כתב שיפוי זה אינו חוזה לטובת צד שלישי כלשהו 

)לרבות מבטח כלשהו( והוא אינו ניתן להמחאה ולא תהא לאף צד שלישי כלשהו 

לרבות מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחוייב מבטח על פי 

 הנקובה בהסכם כאמור. הסכם ביטוח שנערך עימו למעט ההשתתפות העצמית

היה וסך כל סכומי השיפוי שהחברה תעמוד לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל  3.2

סכומי השיפוי ששילמה החברה עד אותו מועד על פי כתב השיפוי, יעלה על סכום 

השיפוי המירבי, יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה 

סכומי שיפוי כאמור בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי בחברה שיהיו זכאים ל

השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד, באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד 

רטה שבין סכום השיפוי שיגיע לכל -מנושאי המשרה האמורים, יחושב על פי היחס פרו

רה האמורים, אחד מנושאי המשרה לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המש

 במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה.

שיפוי מאת החזר זכאי לקבל  אאו יהו/פוי יהמשרה יקבל ש נושאשבו,  במקרה 3.2

ינתן השיפוי ירוע נשוא השיפוי, יבגין הא המשרההמבטח של פוליסת ביטוח נושאי 

על נושא המשרה ו/או ההוצאות  שהוטלהלגבי ההפרש שבין סכום החבות הכספית 
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לעיל, לבין הסכום שיתקבל  כאמורמשפטיות שנושא המשרה הוציא או שחוייב בהן, ה

תחויב בו לפי כתב  שהחברהמאת המבטח בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי 

 שיפוי זה לא יעלה על סכום השיפוי המירבי.

לא  ,שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המירבי 3.6

החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושרו  תישא

באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי כל דין במועד תשלום סכומי 

 השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, במידה ויידרש לשם כך, על פי כל דין.

 תשלומי ביניים .2

בגדר אחד מהאירועים המפורטים בנספח המצורף לכתב אשר הינו עם קרות אירוע  2.1

בגינו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד שיפוי זה אשר 

החברה לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים 

האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך נגדך הקשור לאותו אירוע, לרבות 

כי חקירה, באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך, והכל בכפוף בהלי

 לתנאים ולהוראות הקבועים בכתב שיפוי זה.

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה  2.2

בקשר להליך כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם 

 להלן. 2.8סעיף סכומים יחולו הוראות 

כחלק מהתחייבויותיה תעמיד החברה גם בטחונות שידרשו ו/או ערובות שיהיה על  2.3

נושא המשרה להעמיד על פי החלטות ביניים של ביהמ"ש ו/או של בורר, לרבות לצורך 

ו/או הערובות  תהחלפת עיקולים שיוטלו על נכסי נושא המשרה ובלבד שסך הביטחונו

 המרבי.לא יעלה על סכום השיפוי  

 תנאי השיפוי .2

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השיפוי על פי כתב שיפוי זה כפוף לתנאים שלהלן:

 הודעת השיפוי 2.1

לרבות הליך בוררות ו/או חקירה בידי  ,עליך להודיע לחברה בכתב על כל הליך משפטי

נגדך או כל חשש או איום שהליך  ושייפתחרשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך, 

ח נגדך בקשר לכל אירוע שבגינו עשוי לחול השיפוי )להלן ביחד ולחוד: כאמור יפת

הודעת "(, וזאת באופן מיידי לאחר שיוודע לך לראשונה על כך )להלן: "הליך משפטי"

"( ותעביר לחברה ו/או למי  שהחברה תורה לך, כל מסמך שימסר לך ו/או השיפוי

 שיהיה ברשותך בקשר לאותו הליך משפטי. 
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ודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה אי מסירת ה

מהתחייבויותיה על פי כתב שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי 

כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה של החברה להתגונן בשמה )במקרה שגם 

 היא תתבע באותו הליך( ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה האמור.

 בהגנה הטיפול 2.2

החברה תהא זכאית לקחת על עצמה, בשלמות ולא באופן חלקי, את הטיפול  2.2.1

בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין 

שהחברה תבחר לצורך זה )פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות 

/או עורך סבירות שינומקו על ידך בכתב( על אחריותה וחשבונה. החברה ו

הדין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך המשפטי 

הנ"ל לידי סיום; עורך הדין שמונה ע"י החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת 

נאמנות לחברה ולך. מקום שיוצר ניגוד עניינים בינך ובין החברה בהגנתך בפני 

ניגוד עניינים זה ואתה  אותו הליך משפטי, יודיע לך עורך הדין האמור על

תהא רשאי למנות עורך דין מטעמך לטיפול בהגנתך והוראות כתב שיפוי זה 

 דין והטיפול כאמור.-יחולו על ההוצאות הסבירות שיהיו לך בגין מינוי עורך

החברה לא תהא רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה  2.2.2

שכתוצאה ממנה תידרש לשלם ו/או הסדר ו/או תסכים לפשרה ו/או הסדר 

סכומים שלא תשופה בגינם על פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא ישולמו 

במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה שירכש, אם ירכש, על ידי 

החברה ו/או חברה בת שלה ו/או חברה קשורה שלה ו/או תאגיד אחר, אלא 

ברה לא תהא בהסכמתך המוקדמת, בכתב, לפשרה שתושג. כמו כן, הח

רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של 

בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד 

שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב. 

של למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך 

בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תישא בכל ההוצאות 

 הקשורות בכך על פי כתב שיפוי זה וככל שמחויבת בדין בהליך משפטי רגיל. 

על אף האמור לעיל החברה לא תהא רשאית להביא לסיום את ההליך  2.2.3

המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא 

הליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות ו/או פישור או גישור ה

לכך את הסכמתך מראש  ןבמקרים של אישומים פליליים נגדך, אלא אם תית

ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בפסקה זו לפי שיקול 

 דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך.

ברה לא לעיל, הח 5.2.3רה כאמור בסעיף ידחה הסדר פש המשרהונושא  היה 2.2.2

זה בגין כל סכום  כתב שיפויפי -עלתהא חייבת לשפות את נושא המשרה 
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אשר בחר לנהל  בהליך המשפטיפשרה הפי תנאי הסדר -שישולם על ידו על

הפשרה ובכל  להסדרבעצמו, אם לא ניתנה הסכמתה מראש של החברה 

  אותו דחה. מקרה תשפה אותו החברה רק בגובה הסדר פשרה

ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה, כאמור  10במידה שתוך  2.2.2

לעיל, החברה לא תיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך המשפטי 

כאמור ו/או אם אתה תתנגד ליצוגך על ידי עורך הדין של החברה מטעמים 

ר את ייצוגך סבירים )אותם תציין בכתב בפני החברה(, אתה תהא רשאי למסו

לעורך הדין שיבחר על ידך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על ההוצאות 

 דין כאמור.-הסבירות שתישא בגין מינוי עורך

 שיתוף פעולה עם החברה 2.3

לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין  2.3.1

כל כאמור לעיל, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך משפטי ולייצג אותך ב

הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, לפי בקשת החברה, תמסור לחברה 

ו/או יפוי כל מסמך  באופן מיידי, החברה, בהתאם להנחיותשלישי או לצד ו/

 .תתבקששכוח 

אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל )בכל אופן  2.3.2

בקשר לאותו הליך סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם 

משפטי( ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים 

לעיל באופן שאתה לא תידרש לשלמם או  4.1למיניהם האמורים בסעיף 

לממנם בעצמך וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי 

כן תקיים את  לעיל. כמו 3האמור בכתב שיפוי זה והכל בכפוף לאמור בסעיף 

כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהחברה ו/או 

אתה תתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך המשפטי, בכל אופן סביר 

שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, 

ההוצאות ובלבד שהחברה או חברת הביטוח, לפי העניין תדאגנה לכיסוי כל 

שלך שיהיו כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך, 

 לעיל.  3-ו 1וזאת בכפוף לאמור בסעיפים 

 כיסוי החבויות 2.2

לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי  5.2בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 

לשלמם או לעיל, באופן שאתה לא תידרש  2החבויות וההוצאות האמורות בסעיף 

לממנן בעצמך, וזאת, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור 

בכתב שיפוי זה ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת, אם תרכוש, והכל 

 לעיל. 3 -ו 1בכפוף לאמור בסעיפים 
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 אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה 2.2

נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול השיפוי בקשר להליך משפטי כלשהו  2.2.1

לגבי כל סכום שיגיע ממך לתובע בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן 

החברה תסכים בכתב ומראש לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות לפי 

העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים 

 סבירים שינומקו.

קרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה כמו כן, השיפוי לא יחול במ 2.2.2

דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה 

 לכך בכתב ומראש.

 אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי ו/או ביטוח מצד אחר 2.6

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל 

ועל לך או עבורך ו/או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת שסכומים כאמור שולמו בפ

ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה ו/או במסגרת שיפוי אחר כלשהו זולת 

נושא המשרה בקרות מקרה השיפוי,  אתלא תשפה  החברההחברה. מובהר בזאת כי, 

או הסכם שיפוי ו/ביטוח  פוליסתהיה ובגין אותו מקרה שולם לו תשלום בפועל מכח 

או הסכם ו/הביטוח  פוליסתאחר, אלא בסכום שהוא מעבר לסכום ששולם מכח 

אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויותיו של נושא המשרה בכל  השיפוי האחר.

הנוגע לנשיאת החברה בהשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או העברת תגמולי 

של נושא המשרה ו/או הוצאות ביטוח שקיבלה החברה ממבטחים בגין חבותו 

 משפטיות שנשא בהן.

לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא 

משרה ו/או מועסק בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או 

 "( יחולו גם ההוראות הבאות:התאגיד החייבבתאגיד אחר )להלן ביחד ולחוד: "

א תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהא זכאי החברה ל 2.6.1

לקבל ותקבל בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי 

התאגיד החייב ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי 

 שניתנו על ידי התאגיד החייב.

גין פעולה שעשית בתוקף אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי ב 2.6.2

תפקידך בתאגיד החייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה, תידחה 

על ידי התאגיד החייב או חברת הביטוח של התאגיד החייב, לפי העניין, 

תשלם לך החברה על פי כתב שיפוי זה סכומים להם תהא זכאי על פי כתב 

תמחה לחברה את זכויותיך שיפוי זה, אם תהא זכאי לסכומים אלו ואתה 

לקבלת סכומים מהתאגיד החייב ו/או על פי פוליסת הביטוח של התאגיד 



9 

 

החייב ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו 

לקיום הוראות סעיף זה. לעניין זה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך  שתידר

ות והסמכת החברה שידרש על ידי החברה לצורך המחאת זכויותיך האמור

לגבות את הסכומים האמורים בשמך. מובהר כי הינך מתחייב לדאוג 

שפוליסת הביטוח המפורטת לעיל לא תאסור המחאת זכויות כמפורט בסעיף 

 זה. 

למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב  2.6.3

בות, אך מבלי לגרוע ו/או לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לר

מכלליות האמור לעיל, זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה 

כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שינתן לך על ידי התאגיד החייב בגין 

 פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב.

 תשלום השיפוי 2.7

ב שיפוי זה תנקוט עם בקשתך לביצוע תשלום כלשהו בקשר לאירוע כלשהו על פי כת

החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומו, ותפעל להסדרתו של כל אישור 

שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו לתשלום כאמור, ואותו 

תשלום לא יאושר מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר 

 חברה תפעל להשגתו.כאמור, כפוף לאישור בית המשפט וה

  החזרת סכומי שיפוי ששולמו 2.8

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה 

בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על 

אותם סכומים, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, אשר תישא 

בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ריבית 

ההלוואה הטבה חייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה, בצירוף 

מע"מ בגין הריבית על פי דין, לכשתידרש בכתב על ידיה לעשות כן ולפי הסדר 

 תשלומים שהחברה תקבע. 

  תקופת השיפוי .6

החברה לפי כתב שיפוי זה תעמודנה לזכותך ו/או לזכות עזבונך ו/או לזכות  התחייבויות

דירקטורים חליפים ו/או מיופי כוח שמונו על ידך כדין ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום 

העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות 

גדרתו לעיל, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגינן קשורות של החברה ו/או בתאגיד האחר כה

יינתן השיפוי נעשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או 

 בחברות הבנות של החברה ו/או בחברות הקשורות של החברה ו/או באותו תאגיד אחר. 

 שונות .7
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 בלתי נפרד ממנו. חלקזה מהווים כתב שיפוי ל המבוא 7.1

לצורך פירוש  לצורכי נוחות ואין ליתן להן כל משמעות נועדוזה פוי כתב שי כותרות 7.2

 .מהוראותיוזה ו/או כל הוראה כתב שיפוי 

על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה  ,רשאיתהחברה תהא  7.3

לשיפוי על פי כתב שיפוי זה, או להפחית את סכום השיפוי המרבי על פיו, או לצמצם 

עים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק את סוגי האירו

ובלבד כי נתנה לנושא  -ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוימהם 

יום לפני המועד בו תכנס  30המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 

טה כאמור, אשר יש בה כי כל החלמובהר בזאת למען הסר כל ספק,  החלטתה לתוקף.

כדי להרע את תנאי כתב שיפוי זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית 

ימשיך לחול ולהיות לפי העניין, ביטולו,  וטרם שינויו א שיפויוכתב המכל סוג שהוא 

בנוגע לכל אירוע אשר אירע טרם השינוי או הביטול, אף אם לכל דבר ועניין תקף 

לאחר שינויו או ביטולו של כתב שיפוי  הוגש כנגד נושא המשרה,ו המשפטי בגינההליך 

 זה.

התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל  7.2

כתב שיפוי היה ויקבע כי הוראה מהוראות המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. 

ו/או במקרה של סתירה  מטעם כלשהואינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף  זה

בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה 

ו/או להוסיף עליה, תיגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגום ו/או 

 לבטל את תוקפן של שאר הוראות כתב שיפוי זה.

ה להחליט על שיפוי בדיעבד על פי הוראות כתב שיפוי זה אינו גורע מזכותה של החבר 7.2

 כל דין.

כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת  7.6

 העותק החתום לחברה.

 הכתוב בכתב שיפוי זה אינו ניתן לשינוי אלא אם נחתם על ידי החברה ועל ידך. 7.7

ידי החברה ו/או על ידך לא  שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על 7.8

יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים כעל פי כתב 

שיפוי זה ו/או על פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים 

 והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

 ד הימנו.התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפר 7.9
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בתל אביב המוסמך דין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט ה 7.10

 זה. כתב שיפויישום יית, לדון במחלוקות שינבעו מבלעדמסורה הסמכות ה

 .אף בלשון נקבה במשמע –זה האמור בלשון זכר  בכתב שיפוי 7.11

ו עליו מרצונם זה בעיון וחתמ כתב שיפויכי קראו  לכתב שיפוי זה מצהיריםהצדדים  7.12

 .החופשי והטוב ומתוך הבנת תוכנו

 ולראיה באה החברה על החתום:

 

 ______________________        ____________ תאריך:

 בע"מ קבוצת אשטרום                  

 

 

אני מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו והוראותיו ובכלל זה )מבלי לפגוע 

 לעיל. 2.8ור( גם לסעיף בכלליות האמ

 

 

          ________________________ 

      שם: _______________               
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 התוספת

 

 סוגי האירועים הקובעים 

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי לקוח, ספק, קבלן ו/או כל צד שלישי אחר המקיים   1 .1

, חברות קשורות שלה ו/או תאגיד אחר כל סוג של עסקים עם החברה, חברות בנות שלה

ו/או כל תביעה ו/או דרישה "( החברהכהגדרתו לעיל )להלן בתוספת זו ביחד ו/או לחוד: "

ידי אדם ו/או תאגיד כלשהו ו/או גוף ו/או רשות -נגד נושא המשרה על הוגשהאשר 

 .פי דין-עלהפועלים 

עסקה חריגה כהגדרתה בחוק כל עסקה, לרבות לכל תביעה ו/או דרישה המוגשות בקשר  2 .2

החברות, ועסקה בתחום הנדל"ן היזמי בישראל ו/או תחום הנדל"ן היזמי בחו"ל ו/או 

תחום קבלנות הבניה והתשתית בישראל ו/או תחום קבלנות הבניה והתשתית בחו"ל ו/או 

תחום הנדל"ן להשקעה בישראל וגרמניה ו/או תחום הנדל"ן להשקעה באירופה )למעט 

בין שהינה במהלך העסקים הרגיל או  ו תחום התעשיות ו/או תחום הזכיינות.גרמניה( ו/א

בין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, לרבות בגין קבלת אשראי, מכירה, 

וכן  תו/או התחייבויו , לרבות ניירות ערך, זכויותהשכרה, העברה, רכישה של נכסים

רכישה של נכסים ו/או התחייבויות קבלת ו/או מתן אופציה למכירה, השכרה, העברה או 

 כאמור. 

משווקים, יחידים אחרים  כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי עובדים, יועצים, סוכנים, 3 .3

ו/או גוף המועסק ו/או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או 

ו התקשרותם נזקים ו/או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה א

-עם החברה ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד

קופות ביטוח וחסכון, הענקת  מעביד לרבות קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים,

 .ניירות ערך ו/או הטבות אחרות

הנדרש  כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן 2 .2

בהתאם  לדין ו/או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים 

ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של החברה ו/או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל 

הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה ו/או זיקה לניירות ערך של החברה ו/או 

ערבת ו/או המושפעת מניירות הערך של החברה. מבלי כל פעילות השקעה אחרת המ

לגרוע מכלליות האמור לעיל, אירוע זה יחול גם ביחס להצעת ניירות ערך לציבור על פי 

 תשקיף, הצעה פרטית, הצעת רכש חליפין ו/או כל הצעת ניירות ערך אחרת.

הנדרש כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן 

בהתאם  לדין ו/או בקשר לגילוי מוטעה ו/או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים 

הכנסה מס ערך מוסף ביטוח לאומי מרכז השקעות רשויות מקומיות -ובכלל זה  מס

 משרד לאיכות הסביבה וכל גורם ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר.

עילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש כל תביעה ו/או דרישה המוגשות ביחס ל 2

 לרעה ביחס לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה ו/או מי מטעמה.
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כל תביעה ו/או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או בנוגע לכספים שהולוו על   6

 ידיהם ו/או חובות של החברה כלפיהם.

שלישי הסובל מחבלה גופנית ו/או נזק לעסק כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי צד  7

ו/או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה ו/או מחדל המיוחסים 

לחברה לעובדיה, סוכניה ו/או אנשים אחרים הפועלים ו/או הטוענים לפעול מטעם 

 החברה.   

או או בחלקו, כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלו 8

בידי החברה ו/או על ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של החברה, בכל הנוגע 

ו/או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות  לתשלום, דיווח

מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל, לרבות  תשלומי מס 

מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס,  על הכנסה, מס מכירה,

ביטוח לאומי,  משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג 

 של ריבית ותוספות בגין הצמדה.    

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי רוכשים, בעלים, משכירים ו/או מחזיקים אחרים  9

 ברה עבור נזקים ו/או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים. של נכסים של הח

כל פעולה מנהלתית, ציבורית או שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי  10

תביעות, הנחיות, טענות, שעבודים, עיקולים, הליכי חקירה ו/או הודעות על חוסר ציות 

ם אחרים הטוענים לאחריות פוטנציאלית ו/או הפרות מטעם רשות ממשלתית ו/או גופי

ו/או חבות )לרבות עבור הוצאות אכיפה, חקירות, תגובות של רשויות ממשלתיות ו/או 

קנסות או תרומות, שיפוי, תשלומי החלמה, פיצוי( כתוצאה מכך, בין בישראל ובין 

 מחוצה לה.                      

, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לההליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה  כל 11

 .ומונופולין מיזוגיםלהגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, 

כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי  12

דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים ו/או הודעות של חוסר ציות ו/או הפרה של 

לה של רשות שלטונית ו/או גוף אחר הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פעו

פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי, הנחיה, מדיניות ו/או פס"ד על ידי החברה ו/או של 

 נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה.

לרבות אך  כל תביעה ו/או דרישה, המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש, 13

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בת, 

 פירוקן ו/או מכירתן לצדדים שלישים. 

כל תביעה ו/או דרישה, המתייחסות להחלטה ו/או פעילות של החברה ו/או של נושא  12

יעצויות המשרה במסגרת תפקידו בחברה, לאחר שבוצעו לגביה הבדיקות והתי

המתאימות לסוג החלטה ו/או פעילות מסוג זה, לרבות החלטות שהתקבלו בדירקטוריון 

 החברה ו/או באחת מוועדותיו.   

כל תביעה ו/או דרישה המתייחסות להתבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה  12

עשתה ו/או הצבעה באסיפות כלליות של תאגידים ו/או באורגנים אחרים של תאגידים שנ

 על ידי נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה.
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, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצעות ניירות ערך שנעשו ערךניירות  הנפקת 16

)קרי כל תביעה ו/או לציבור ו/או שלא לציבור כולל הצעות רכש  החברהאו יעשו על ידי 

כש, בדבר כדאיותה של דרישה ביחס לחוות דעת דירקטוריון החברה לניצעים בהצעת ר

, או הימנעות 1999-לחוק החברות התשנ"ט 329הצעת רכש מיוחדת בהתאם לסעיף 

אחרים, וכן  מסמכיםפי תשקיפים או -והליכים אחרים, על ממתן חוות דעת כאמור(

 .בקשר לפעולות אחרות הקשורות להון החברה

לעיל, בקשר לכהונתו  כל תביעה ו/או דרישה, המתייחסות לסוגי האירועים המפורטים 17

של נושא המשרה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה והכל אם הדבר נעשה במסגרת 

 תפקידו כנושא משרה ו/או כמועסק באחת החברות האמורות.

בתחומי העסקאות שהיא מבצעת, אחזקותיה, השקעותיה,  החברהשתנקוט  כל פעולה 18

השקעה בניירות פים, קרנות, קופות גמל, ניהול כס, פיננסיםהתעשייה, המסחר, פיתוח, 

החברה והתאגידים  פעילויותערך ורכישת ניירות ערך או זכויות אחרות בתאגידים, ויתר 

 .פי הדין-השלובים המותרים או שיהיו מותרים להם על

על רווחיות החברה או רכושה  מהותי באופןאו עשויים היו להשפיע  שהשפיעו אירועים 19

 .התחייבויותיה או זכויותיה או

לחוק החברות בנוגע לרכישה של ניירות ערך של תאגידים  1 בסעיףכמשמעותה  עסקהכל  20

או קבלת זכויות בתאגידים שונים ו/ערך של תאגידים שונים  בניירותשונים, או השקעה 

 .או בעקיפין לעסקה כאמור במישריןוכן פעולה הכרוכה 

 ביטוח נאותים ו/או כשל בניהול סיכונים. כל פעולה שהביאה לאי עריכת סידורי 21

כל פעולה הקשורה לחלוקה ובכלל זה לרכישת מניות החברה ובלבד שאין בשיפוי בגין  22

 פעולה שכזו הפרה של כל דין.

פעולות הנובעות מהיות החברה חברה ציבורית ו/או מכך שניירות הערך שלה הוצעו  23

ל מתן הודעות ו/או דיווחים ו/או הימנעות לציבור ו/או נסחרים בבורסה כלשהי, כול

 מהגשת דיווח ו/או הודעה כאמור.

התבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה ו/או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה  22

במהלך תפקידו ומכוח תפקידו ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון ו/או ועדה 

 מוועדותיו.

 או לאישור של דוחות כספיים.אירועים הקשורים לעריכה ו/ 22

כל פעולה מנהלתית, ציבורית או שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי  26

תביעות, הנחיות, טענות, שעבודים, עיקולים, הליכי חקירה, או הודעות על חוסר ציות או 

 הפרות מטעם רשות ממשלתית או גופים אחרים הטוענים לאחריות פוטנציאלית או

חבות )לרבות עבור הוצאות או אכיפה, חקירות, תגובות של רשויות ממשלתיות, ניקוי, 

הסרה או תיקון, עבור נזקים למשאבים טבעיים, נזקים קרקעיים, נזקים גופניים או 

קנסות, או תרומות, שיפוי, תשלומי החלמה, פיצוי( כתוצאה מכך, בין בישראל ובין מחוץ 

 ל:לה, המבוססים על או קשורים 

הופעה של שחרור, נוזל, פליטה, דליפה, הצפה, שפיכה, חיסול, שחרור, סינון או  (א

"( או סיכון זיהוםנדידה על פני הקרקע ו/או מתחתיה ו/או מעליה )להלן ביחד: "
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בזיהום, או חשיפה לכל סוג של חומר מסוכן, רעיל, נפיץ, או רדיואקטיבי, פסולת 

ירן בהתאם לחוקי איכות הסביבה או חומרים אחרים, אשר קיימת חובה להסד

 של מדינת ישראל, בכל מקום השייך, המופעל, השכור או המנוהל בידי החברה.

 תנסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, רישיונו (ב

סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הסביבה 

 של מדינה ישראל.

 מוות, נזק לרכוש לרבות אובדן השימוש בו. גרמה לנזק גוף, מחלה,כל פעולה ש 27

תחום הנדל"ן היזמי פעולה או מחדל בקשר עם תחומי פעילותה של החברה, ובכלל זה  28

בישראל ו/או תחום הנדל"ן היזמי בחו"ל ו/או תחום קבלנות הבניה והתשתית בישראל 

ם הנדל"ן להשקעה בישראל ו/או תחום קבלנות הבניה והתשתית בחו"ל ו/או תחו

וגרמניה ו/או תחום הנדל"ן להשקעה באירופה )למעט גרמניה( ו/או תחום התעשיות ו/או 

פעולה נוספת הקשורה ו/או נלווית לאיזו מהפעולות הנ"ל, וכן בקשר  וכל תחום הזכיינות

 ראשיים או משניים, של החברה. תחומי פעילות נוספים,

דים שלישיים, לרבות מגעים עם רשויות המדינה בתחומי ניהול משאים ומתנים עם צד 29

 עיסוקי החברה. פעילות ו/או

 

 

 



 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           



 
1 

 נספח א' 
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 תחיצוני יתלכהונה כדירקטור תת מועמדהצהר

לתקנות החברות )הוראות  1ולפי סעיף "(החברות חוק)להלן:" 1999-תשנ"טה לחוק החברות, 241 ף)לפי סעי 
 (2010-ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, תש"ע

 
קבוצת  של תחיצוני יתדירקטורכ הלכהונ ת, מועמד059262410ת.ז.  ת, נושאהגב' גבריאלה הלראני הח"מ, 

 הצהרה זאת כדלקמן:נת "( נותהחברה)להלן: " אשטרום בע"מ
 

 לחוק החברות. 241ה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף הנני עושה הצהר .1

 

ית הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור תהנני בעל .2
 בחברה. ית חיצוניתלכהן כדירקטור השאני כשיר ההנני סבור ,לפי מיטב הכרתי והבנתי, ובחברה חיצונית

 

תקופתיים  לתקנות ניירות ערך )דוחות 26בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה  תהנני מאשר .3
השכלתי וניסיוני , יאת כישוריגם , והכוללים להצהרה זו נספח א'הנכללים ב ,1970-תש"להומיידיים(, 

 .הינם נכונים ומלאיםבחברה  ית חיצוניתהרלוונטיים לכהונתי כדירקטור

 
 סמכים ותעודות לגבי השכלתי וניסיוני.להצהרה זו, מ נספח ב'מצורפות כ .4

 

לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב  227 -ו 226לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים  .5
 הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.

 
 1968 -לב)א( לחוק ניירות ערך התשכ"ח52לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף  .6

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

, לפי העניין, 1994 -לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1, או לפי פרק י'1995 -השקעות, התשנ"ה
 האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

לו במישרין או  פהלמי שאני כפו לשותפי, למעבידי, אין לי, לקרובי,אינני קרובה של בעל השליטה וכן  .7
מינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד ה

 , במועד המינוי או לתאגיד אחר;או לקרוב של בעל השליטה השליטה בחברה

 לעניין זה:

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

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

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

לו במישרין או  פהלמי שאני כפו לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, 7מבלי לגרוע מהאמור בס'  .8
קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, 

חים(, וכן לא קיבלתי כל לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט קשרים זני 7כאמור בסעיף 
 )ב( לחוק החברות.244תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס' 

 
  



3 

 

 
ניגוד עניינים עם תפקידי  רים אינם יוצרים או עלולים ליצורכי תפקידי ועיסוקי האח ה,אני מצהיר .9

 .ית חיצונית, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצוניתכדירקטור

 

 שלה. תדירקטוריון בורסה בישראל או עובד שלה, חבר תרשות ניירות ערך, עובד תאיני חבר .10
 

 ןלמיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכה .11
 כדירקטור.

 
הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל  .12

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

          
 

 
 הלר גבריאלה  23.5.2016

 חתימה  תאריך
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 'א נספח
 
 

 הלר גבריאלה שם הדירקטור: 
 059262410  תעודת זהות:
 2.4.65  תאריך לידה:

 4291000 אביחיל, 7 הבנים דין:  -מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית נתינות: 
 )בכפוף לאישור אסיפה זו( כן דח"צ: 

 כן בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית:  האם
עובד התאגיד חברה בת או חברה קשורה או 

 של בעל עניין בו: 
 לא

 (זו אסיפה לאישור)בכפוף  2016, ביוני 30 תאריך מינוי כדירקטור: 
שנים  5השכלה ועיסוק עיקרי במשך 

 אחרונות: 
B.A  כלכלה וחשבונאות האוניברסיטה העברית

אילן; -משפטים אוניברסיטת בר LL.Mם; -בי
 רישיון רו"ח.

)השקעות  טרנדליינס"ל כספים בחברת סמנכ
 .(7/2010 -בחברות סטארטאפ( )החל מ

בקמטק בע"מ; דירקטורית דירקטורית חיצונית  תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור: 
; (7/2009 -חיצוני באלקו בע"מ )החל מ

אחזקות בע"מ )החל  דירקטורית חיצונית בקרור
   (.6/2007 -מ

)החל  אשלד בע"מבכדירקטורית חיצונית כיהנה 
כהונתה במועד עד לסיום ו 30/04/2013מיום 

והפיכתה לחברה מחיקת החברה מהבורסה 
 (. 25/03/2014ביום פרטית 

 לא בן משפחה של בעל עניין בתאגיד: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 )"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

 30', ה ביום "(. האסיפה תתכנסהאסיפההחברה )להלן: "של של בעלי מניות  מיוחדתאסיפה 

 (, תל אביב )להלן:5)קומה  10קרמניצקי החברה, ברח' במשרדי  12:00בשעה  2016ביוני, 

 "(.משרדי החברה"

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

לאשר את מינוייה של הגב' גבריאלה הלר לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש 

 החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה. שנים 

, בנוגע ומיידיים תקופתיים דוחות( לתקנות 10ב)36 -ו 26אודות הפרטים הדרושים לפי תקנות 

לסעיפים  ה של הגב' הלר בהתאםתוכן להצהרבחברה  תחיצוני יתלכהונה כדירקטור תלמועמד

 המצורף לדוח זה.א' נספח , ראו לחוק החברות 241-ב' ו224

 ת והמוצע ותהמלא של ההחלטנוסח עד והשעה שניתן לעיין בהמו .4

בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך הנוגע  המוצעת הההחלטהמלא של ניתן לעיין בנוסח 

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

, וזאת עד למועד כינוס האסיפה 03-6231400בטלפון: עם מזכירות החברה לאחר תיאום מראש 

                                                                                                הכללית או האסיפה הנדחית )ככל שתהיה(.

 באסיפה הכללית  ותהרוב הדרוש לקבלת ההחלט .5

 3קבלת ההחלטה המפורטת בסעיף הרוב הנדרש ל)ב( לחוק החברות, 239בהתאם להוראת סעיף 

( במניין קולות הרוב 1הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: ) לעיל

באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין 

עם בעל השליטה, המשתתפים  אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים

בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים. על מי 

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

ל שני אחוזים מכלל ( לא עלה על שיעור ש1המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )

 זכויות ההצבעה בחברה.

זיקה ו/או מאפיין  של ההיעדר או הקיוממוקצה מקום לסימון , לכתב הצבעה זה בחלק השני

)להלן: "חוק  1999 -החברות, התשנ"ט לחוק 239סעיף  פי על כנדרש, אחר של בעל המניות

קיומה או   סימן שלא מי. יובהר, כי כאמורמאפיין הזיקה הרלוונטית או  ולתיאור החברות"(



 

 

הזיקה ו/או  מהות את תיאר לאאך סימן "כן"  אוהיעדרה של זיקה ו/או מאפיין כאמור, 

 .הקולות במניין הצבעתו תבוא לא ,המאפיין

 תוקף כתב ההצבעה .6

המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה )לרבות לו  פוכתב ההצבעה יהיה בתוקף רק אם צור

 :כדלקמןבאמצעות דואר רשום( 

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

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

הצבעה באמצעות מערכת לחלופין, במקרה של או שעות לפני האסיפה  4, וזאת עד אישור בעלות

 שעות לפני מועד האסיפה( 6) מועד נעילת המערכת האלקטרוניתעד  -רונית ההצבעה האלקט

 .להלן 7כמפורט בסעיף 

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

 .שעות לפני מועד האסיפה 4וזאת עד  תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות

 התאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.כתב הצבעה שלא הומצא ב

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

  למשרדי החברה.

 מועד נעילת המערכת .7

בעל מניה לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות 

( שעות לפני מועד כינוס 6תום המועד הקובע ועד שש )כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מ

 6:00שעה "(, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי מועד נעילת המערכתהאסיפה )"

ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או  .2016ביוני  30ה', בבוקר ביום 

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה 

 לאחר מועד זה.

)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה 83יצוין, כי בהתאם לסעיף 

הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו, באמצעות שלוח, תיחשב 

 מצעות כתב הצבעה(.מאוחר להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית )או בא

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

 .החברה משרדי

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

כאמור תישלח  ההודעה. 2016ביוני  20יום יאוחר מלא דהיינו עד  ,לפני מועד האסיפהימים  10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.על 

 קטוריון להודעות העמדההמועד האחרון להמצאת תגובת הדיר .10

 .2016 ביוני 25יום יאוחר מלא , דהיינו עד ימים לפני מועד האסיפה 5עד 

 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 "מ:אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע



 

 

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

בעל מניות לא רשום  אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

 רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

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

לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר פרסומו באתר ההפצה או שלאחר אותו חבר בורסה, אצל 

או שהוא  בכךמעוניין לא אם הודיע בעל המניות כי הוא אלא המועד הקובע, לפי המאוחר, 

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

יותר מסך כל זכויות ההצבעה  או 5%ווה ק מניות בשיעור המהבעל מניות אחד או יותר המחזי .14

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

לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה  268כהגדרתו בסעיף  ,שליטה בחברה

 . 2005 –מדה(, התשס"ו )הצבעה בכתב והודעות עהחברות  לתקנות 10

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

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

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

ש"ח ע.נ. כל  0.01רגילות בנות  מניות 1,704,577הינה כון ליום פרסום כתב הצבעה זה, נבחברה, 

  .אחת של החברה

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

ם הוספת נושאים לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היו

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

יתפרסמו הודעות עמדה כאמור( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של 

 לעיל.  11הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ המפורטים בסעיף 

ת לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית )ב( לחוק החברו66בקשה של בעל מניה לפי סעיף  .16

ודירקטוריון החברה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור  7תומצא לחברה עד 

חליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על ה

ם לאחר המועד האחרון משבעה ימיאוחר, וזאת לא יזימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן, 

 .להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור לעיל

 

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה



 

 

 בע"מ )"החברה"(קבוצת אשטרום 

  2005 –לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו  כתב הצבעה
  2016 ,מאיב 26ל החברה מיום בקשר עם דיווח מיידי ש

 חלק שני
 .קבוצת אשטרום בע"מ: שם החברה

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

 510381601: חברההמספר 

 .12:00עה בש 2016ביוני,  30: אסיפההמועד 

 .מיוחדת: סוג האסיפה

 2016ביוני,  1: הקובעהמועד 

 :בעלי המניות פרטי
 . מספר זהות: ___________________2______________________     : ותשם בעל המני. 1

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

 מספר דרכון: ___________________
 

 מספר תאגיד: __________________
 

 ____המדינה שבה הוצא: __________
 

 מדינת ההתאגדות: __________________
 

 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 

 קרן(מנהל 
 אף אחד מהם

    

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

 .למייפה הכוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

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

 .1994-ות בנאמנות, התשנ"ד, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקע2009-תשס"ט



 

 

 :אופן ההצבעה

 

מס' 

 הנושא

בעל בחברה או  האם אתה בעל שליטה (1אופן ההצבעה ) הנושא שעל סדר היום

 (2? )אישור המינויעניין אישי ב

 לא (3כן) נמנע נגד בעד

 3סעיף 

לחלק א' 

 לעיל

לאשר את מינוייה של הגב' גבריאלה 

הלר לדירקטורית חיצונית בחברה 

לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל 

 ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה.
 

     

 

 .הצבעה באותו נושאמאי סימון יחשב כהימנעות  (1)

 ין.יהצבעתו לא תבוא במנ ,סמן "כן" ולא יפרטבעל מניות שלא ימלא טור זה או שי ( 2) 

 .בהמשך במקום המיועד לכך מתחת לטבלהפרט נא  (3) 

כתב הצבעה  –( לחוק החברות( 1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

 זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

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

 .זהות/דרכון/תעודת התאגדות

 תוהמוצע החלטותפרטים אודות עניין אישי באישור ה

 :המוצעת ההחלטאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 חתימה: ________________   תאריך: __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


