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 "מבע החזקות מבטחים מנורה     

 

 לכבוד לכבוד

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

 9 בית אחוזת  99רחוב כנפי נשרים 

 52919תל אביב   22959ירושלים 

 "אמגנ באמצעות  "אמגנ באמצעות

  "(החברה)להלן: " "מבע החזקות מבטחים מנורהמיוחדת של שנתית ודוח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית 
 

 בעל לבין חברה בין)עסקה  ערך ניירות לתקנות"(, החברות חוק)להלן: " 9111-בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט"( דוח הזימון)להלן: " מיידיבזה דיווח  ניתן
 ("החברות"תקנות )להלן:  1002-, תשס"ו(עמדה והודעות בכתב הצבעה) החברות תקנותל, "(שליטה בעלי תקנות)להלן: " 1009-"אהתשס(, בה שליטה

מיוחדת של בעלי המניות של שנתית ו"(, בדבר זימון אסיפה כללית הדוחות תקנות)להלן: " 9190-"להתש(, ומיידייםניירות ערך )דוחות תקופתיים  לתקנותו
 סדר שעל"(, החברה משרדי( )להלן: "91אביב )קומה -, תל992 אלנביברחוב  החברה, במשרדי 91:00, בשעה 1092 ,באוגוסט 4, 'גשתתקיים ביום החברה, 

 (."האסיפה"ת בדוח זה )להלן: והמפורט ותההחלט יומה

 המוצעת הההחלטול סדר יומה של האסיפה עש יםהנושא .0

לדוח הזימון,  א' כנספחבנוסח המצורף  חברה ומבעלי השליטה בה,יו"ר דירקטוריון ה ,גריפלידי החברה למר ערן  עלפטור  כתב מתן אישור .א
 מר גריפללפטור כתב הפטור אינו כולל שהינו זהה לנוסח כתב הפטור שיוענק ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה. מודגש, כי 

 . לדוח הזימון 1.1כמפורט בסעיף   מאחריותו כלפי החברה על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, והכל

לדוח הזימון, שהינו זהה לנוסח כתב השיפוי שיוענק ליתר חברי ' ב כנספחבנוסח המצורף , גריפלידי החברה למר ערן  עלשיפוי  כתב מתן אישור .ב
 . לדוח הזימון 1.2כמפורט בסעיף   -דירקטוריון החברה ונושאי המשרה בה, והכל 

למר גריפל בידי שיוענקו . כתבי הפטור והשיפוי מכהן כנושא משרה הואידי חברות בנות בהן  על גריפלפטור ושיפוי למר ערן  כתבי מתן אישור .ג
הפטור והשיפוי המוענקים בחברה, המצורפים  ימכתבמהותית או בנוסחים שאינם שונים  'ג כנספחהחברות הבנות יהיו בנוסחים המצורפים 

כל ובשינויים המחויבים הנוגעים לזהות החברה המעניקה )לרבות רשימת האירועים שתאושר בידי האורגנים המוסמכים של  'ב-' ואכנספחים 
מאחריותו כלפי חברת הבת הרלוונטית  גריפל מרל פטוריכללו  לא ,כאמור בנות חברות ידי על שיוענקו הפטור כתבי כי, מודגש. (כאמורחברה 

   לדוח הזימון. 1.3כמפורט בסעיף  -והכל  ,חברה יש בה עניין אישיעל החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה ב

 לדוח הזימון. 9.1, כמפורט בסעיף 9109 לשנת והשנתי התקופתי בדוח דיון .ד

והסמכת הדירקטוריון לקבוע את  1094בגין שנת  קבלת דיווח בדבר שכרו , קוסט, פורר, גבאי את קסירר,המבקר"ח הרו משרד של מחדש מינוי .ה
 לדוח הזימון.   9.2כמפורט בסעיף  -הכל , 1092שכרו בגין שנת 

 לדוח הזימון.  9.3.1 , כמפורט בסעיףבדירקטוריון החברה כחברלתקופת כהונה נוספת  , יו"ר הדירקטוריון,גריפלמחדש של מר ערן  מינוי .ו

 לדוח הזימון.   9.3.2 לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף מחדש של מר גדליה דורון מינוי .ז

 לדוח הזימון.   9.3.3 לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף  מחדש של מר שלמה מילוא מינוי .ח

לדוח  9.3.4לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף  )דירקטורית בלתי תלויה( מחדש של גב' אורלי ירקוני מינוי .ט
 הזימון.

לדוח  9.3.5 לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף  )דירקטורית בלתי תלויה( מחדש של גב' אלה רובינק מינוי .י
 הזימון. 

, המוצע לתקנון 19סעיף המפורטות בלדוח הזימון, למעט תיקון להוראות הפטור והשיפוי  'ה כנספחבהתאם לנוסח המצורף , החברה תקנון תיקון .יא
 לדוח הזימון.   9.4.1כמפורט בסעיף  -הכל 

הכל ולדוח הזימון,  'ה כנספחמצורף  ונוסחלתקנון המוצע, אשר  19מפורט בסעיף , בהתאם להחברה שבתקנון והשיפוי הפטור הוראות תיקון .יב
 לדוח הזימון.  9.4.2כמפורט בסעיף 

( אישור הארכה, בלא שינוי, של גמול הדירקטור מר גדליה דורון, הכולל 9: )"צים או בעלי שליטה בחברהדחגמול לדירקטורים שאינם  אישור .יג
ש"ח בחודש )המהווה בחלקו גילום שווי  99,020( וכן גמול חודשי בסך 1090אלפי ש"ח )צמוד למדד ינואר  912גמול דירקטורים שנתי בסך של 

( אישור גמול ליתר הדירקטורים בחברה 1) -לדוח הזימון; וכן  9.5.1כמפורט בסעיף הכל שימוש בגין רכב חברה שהועמד לרשותו ופלאפון(, 
, הכולל את הגמול המרבי בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה

(, וכן אישור כי הדירקטורים האמורים זכאים לגמול בגין ה'אם לדרגתה של החברה )העומדת נכון למועד דוח זה על דרגה , בהת1000 -התש"ס 
, 1002 -ישיבות בחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל ומכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז 

 .לדוח הזימון 9.5.2כמפורט בסעיף הכל 

הזימון.  לדוח' ב -ו' א יםכנספח פיםהמצור ים, בנוסחבחברה השליטה בעלי עם נמנים שאינם לדירקטורים ושיפוי פטור כתבי הענקת אישור .יד
כלפי החברה על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה  םמאחריותהנ"ל  דירקטוריםפטור לכתבי הפטור אינם כוללים מודגש, כי 

 לדוח הזימון. 9.6כמפורט בסעיף  בחברה יש בה עניין אישי, והכל

' לדוח הזימון, שהינו זהה לנוסח כתב הפטור שיוענק לחברי אבנוסח המצורף כנספח , החברה"ל למנכ החברה ידי על פטור כתב הענקת אישור .טו
מנכ"ל מאחריותו כלפי החברה על החלטה או עסקה שלבעל ל אינו כולל פטור כתב הפטורנושאי המשרה בחברה. מודגש, כי ליתר הדירקטוריון ו

 ון. לדוח הזימ 9.7.1כמפורט בסעיף  -השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, והכל 

 לדוח הזימון. 9.7.2כמפורט בסעיף  -' לדוח הזימון, והכל בבנוסח המצורף כנספח , החברה"ל למנכ החברה ידי על שיפוי כתב הענקת אישור .טז



 

 

1 
 

למנכ"ל בידי החברות הבנות שיוענקו כתבי הפטור והשיפוי , החברה של בנות חברות בידי החברה"ל למנכ ושיפוי פטור כתבי הענקת אישור .יז
  'ב-' ואמכתב הפטור והשיפוי המוענקים בחברה, המצורפים כנספחים  ותיתאו בנוסחים שאינם שונים מה ג' כנספחיהיו בנוסחים המצורפים 

. חברה כאמור(כל ובשינויים המחויבים הנוגעים לזהות החברה המעניקה )לרבות רשימת האירועים שתאושר בידי האורגנים המוסמכים של 
כלפי חברת הבת הרלוונטית על החלטה או עסקה  מאחריותו"ל מנכל פטור יכללו לאבנות כאמור  חברותמודגש, כי כתבי הפטור שיוענקו על ידי 

 לדוח הזימון. 9.7.3כמפורט בסעיף  -שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, והכל 
 

 האישי עניינם ומהות לדוח הזימון 1בהחלטות המנויות בסעיף  אישי עניין להם שיש חברהבבעלי השליטה  שמות .9

 גורביץ וניבה גריפל טלי"ה ה)תאגידים זרים( המוחזקים בנאמנות עבור  אסטבלישמנט ניידןו אסטבלישמנט פלמסהינם  בחברה השליטה בעלי .א
 (.מלא בדילול זהה)ושיעור  בחברה השליטה מאמצעי 29.12% -ב יחדיו מחזיקיםבהתאמה, וה

  .בחברה שליטהה תובעלמ, גריפל טלי' גבערן גריפל הינו בן זוגה של  מר .ב

עניין אישי בעסקה  , עניין אישי בעסקה בשל עניינו האישי של מר גריפל כאמור לעיל. למר ערן גריפלאסטבלישמנט ופלמס אסטבלישמנט לניידן .ג
 בשל כך שהינו צד לעסקה. 

 

 שמות הדירקטורים בעלי ענין אישי ומהות עניינם האישי .3
 . בעסקה אישי ענייןאין  בחברה דירקטוריםל, ריוןדירקטוה ר"כיו המכהן השליטה בעל, גריפל ערן מר למעטידיעת החברה,  למיטב

 האסיפה כינוס ומועד מקום .9
 ככל "(.החברה משרדי)להלן: ", תל אביב (91)קומה  992במשרדי החברה ברחוב אלנבי  ,09:11, בשעה 9102 אוגוסטב 9, ג'יום האסיפה תתכנס ב

 האסיפהבאותו מקום ובאותה השעה )להלן: " ,9102 אוגוסטב 2, ד'ליום שלא יתקיים מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד האמור, תידחה האסיפה 
 ."(הנדחית

 לאסיפה הקובע המועד .2
לתקנות  1)ג( לחוק החברות, ובתקנה -)ב( ו911המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, כאמור בסעיף 

"(. אם לא יתקיים מסחר הקובע המועד)להלן: " 9102 יוליב 2, 'אביום ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול 
 במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה. 

  הרוב הנדרש .5
 
)תיקון התקנון  9.4.1)מינוי דירקטורים שאינם דח"צים(,  9.3)מינוי רו"ח מבקר(,  9.2 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים  .א

)פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם דח"צים  9.6 -)גמול דירקטורים שאינם דח"צים או בעלי השליטה(, ו  9.5למעט הוראות הפטור והשיפוי(, 
 הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, מבלי להביא בחשבון קולות הנמנעים.או בעלי השליטה( 

 )ב(121, הינו רוב הקבוע בסעיף דוח הזימוןל )תיקון הוראות הפטור והשיפוי בתקנון( 9.4.2לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף הרוב הנדרש  .ב
( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב 9קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: ) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל בהצבעה במניין

, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים ההחלטהמכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור 
( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל 9בעלי המניות האמורים בפסקה )( סך קולות המתנגדים מקרב 1לא יובאו חשבון קולות הנמנעים; )

 זכויות ההצבעה בחברה. 

ומבעלי  יוןדירקטוריו"ר ה)פטור ושיפוי למר ערן גריפל,  דוח הזימוןל 1הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפי המשנה של סעיף  .ג
רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה:  -חוק החברות. דהיינו  ( ל1))א(192, הינו רוב הקבוע בסעיף השליטה בחברה(

, המשתתפים בהצבעה; חלטההה( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור 9)
( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים 1חשבון קולות הנמנעים; )במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו 

 ( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.9בפסקה )

רוב ה, הינו קלמן, מנכ"ל החברה(ארי )פטור ושיפוי למר  לדוח הזימון 9.7סעיף סעיפי המשנה של הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות ב .ד
( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי 9) - היינודא)ב( לחוק החברות. 129הקבוע בסעיף 

האמורה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא  ההחלטההשליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור 
( סך קולות המתנגדים בקרב בעלי 1, בשינויים המחויבים; )192יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 

מכלל זכויות ההצבעה בחברה. על אף האמור לעיל, ועדת התגמול ולאחריה  ( לא עלה על שיעור של שני אחוזים9המניות האמורים בפסקה )
, ובלבד שוועדת ןגם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור דוח הזימוןל 9.7הדירקטוריון רשאים לאשר את ההחלטות המפורטות בסעיף 

התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בהחלטות ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את 
 אסיפה הכללית.התנגדות ה

 החברה ועיון במסמכים  נציג .7

ניתן לעיין  (.01-9909211: ', פקס01-9909109)טלפון:  החברה ומזכיר המשפטי היועץשי, -הינו עו"ד שמעון עיר הזימוןהחברה לעניין טיפול בדוח  נציג
ה', בשעות העבודה -בימים א', תל אביב, 992אלנבי  ברחוב, במשרדי החברה, לתקנות בעלי שליטה 2הזימון ובמסמכים כאמור בתקנה בדוח 

 , וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית.01 -9909109המקובלות, בתאום מראש בטלפון: 

 רב,  בכבוד

 מנורה מבטחים החזקות בע"מ
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 9102, ביוני 92

 מנורה מבטחים החזקות בע"מ

 "החברה"(להלן: )

 

 לכבוד לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל ערךרשות ניירות 

 1 בית אחוזת  11רחוב כנפי נשרים 
 22101תל אביב   12424ירושלים 

 
 "אמגנ באמצעות  "אמגנ באמצעות

 

 מיוחדת של החברה שנתית ודוח מיידי בעניין כינוס אסיפה כללית 
 

"(, לתקנות חוק החברות)להלן: " 9111-התשנ"טבהתאם לחוק החברות, "( דוח הזימון"להלן: )ניתן בזה דיווח מיידי 

 החברות תקנות"(, לתקנות בעלי שליטה)להלן: " 1009-ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א

( ולתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים "תקנות החברות")להלן:  1002-, תשס"ו(הצבעה בכתב והודעות עמדה)

מיוחדת של בעלי המניות של שנתית ו"(, בדבר זימון אסיפה כללית תקנות הדוחות)להלן: " 9190-ומיידיים(, התש"ל

( 91אביב )קומה -, תל992אלנבי ברחוב  החברהבמשרדי  ,91:00, בשעה 1092 ,באוגוסט 4, 'ג שתתקיים ביוםהחברה, 

 (."האסיפה"להלן: בדוח זה ) תוהמפורט ותההחלט"(, שעל סדר יומה משרדי החברה"להלן: )

 

 האסיפה של יומה סדר שעל נושאיםה

  :האסיפה של יומה סדר עליעמדו ש הנושאיםלהלן 

כמפורט  חברה ומבעלי השליטה בה,יו"ר דירקטוריון ה ,פלגרילמר ערן על ידי החברה פטור  כתב מתןאישור  .א

  .לדוח הזימון 1.1בסעיף 

 . לדוח הזימון 1.2, כמפורט בסעיף גריפללמר ערן על ידי החברה שיפוי  כתב מתןאישור  .ב

מכהן כנושא משרה, כמפורט בסעיף הוא חברות בנות בהן על ידי  גריפלפטור ושיפוי למר ערן כתבי מתן  אישור .ג

   .לדוח הזימון 1.3

 לדוח הזימון. 9.1כמפורט בסעיף , 1094לשנת והשנתי דיון בדוח התקופתי  .ד

והסמכת הדירקטוריון לקבוע  1094בגין שנת  קבלת דיווח בדבר שכרו ,"ח המבקרהרד רומינוי מחדש של מש .ה

 .  לדוח הזימון 9.2כמפורט בסעיף , 1092את שכרו בגין שנת 

לדוח  9.3.1מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף  .ו

 הזימון. 

לדוח  9.3.2 , כמפורט בסעיף לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברהגדליה דורון מר מינוי מחדש של  .ז

 .  הזימון
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לדוח  9.3.3 כמפורט בסעיף לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה,  שלמה מילואמר מינוי מחדש של  .ח

 .  הזימון

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה,  אורלי ירקוני )דירקטורית בלתי תלויה(גב' מינוי מחדש של  .ט

 .לדוח הזימון 9.3.4כמפורט בסעיף 

לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה,  אלה רובינק )דירקטורית בלתי תלויה(גב' מינוי מחדש של  .י

 . לדוח הזימון 9.3.5 כמפורט בסעיף 

כמפורט , המוצע לתקנון 19סעיף המפורטות ב תיקון להוראות הפטור והשיפוילמעט תיקון תקנון החברה,  .יא

  .לדוח הזימון 9.4.1 בסעיף 

 לדוח הזימון.  9.4.2כמפורט בסעיף , המוצע לתקנון החברה 19בסעיף המפורטות תיקון הוראות הפטור והשיפוי  .יב

 לדוח הזימון. 9.5"צים או בעלי שליטה בחברה, כמפורט בסעיף דחבחברה שאינם  דירקטוריםלגמול  ישורא .יג

לדוח  9.6עלי השליטה בחברה, כמפורט בסעיף אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם נמנים עם ב .יד

 הזימון.

 לדוח הזימון.  9.7.1אישור הענקת כתב פטור על ידי החברה למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף  .טו

 לדוח הזימון. 9.7.2אישור הענקת כתב שיפוי על ידי החברה למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף  .טז

לדוח  9.7.3 כמפורט בסעיף, בידי חברות בנות של החברה למנכ"ל החברהשור הענקת כתבי פטור ושיפוי אי .יז

 .  הזימון

 

 אישי עניין השליטה לבעל שבהן עסקאות אישור לעניין שליטה בעלי תקנות פי על הנדרשים פרטים

  :העיקריים תנאיה ופירוט אישי ענין יש השליטה לבעל בה ההתקשרות של תמציתי תיאור .0

 כתב כי יודגש (."הפטורכתב ") 'א נספחכ המצורף למר ערן גריפל, בנוסח פטור כתב מתן לאשר מוצע .9.9

 בהתאם .בחברה המשרה ונושאי דירקטוריוןה חברי ליתר וענקשי לזה זההבנוסח  יהא שיוענק הפטור

, במקומם שתבוא דין הוראת וכל ,החברות לחוק -263 ו 259 סעיפים להוראות ובכפוף הפטור לכתב

בשל נזק עקב הפרת חובת  ,מקצתה או כולה, כלפיה אחריות מכל גריפל מר את לפטור תתחייב החברה

 המונח כהגדרת, בחלוקה זהירות חובת הפרת בשל למעט ,במידה המרבית המותרת ,הזהירות כלפיה

או החלטה  על החברה מאחריותו כלפי גריפלמר לכתב הפטור אינו כולל פטור , כן כמו. החברות בחוק

 שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה  יש בה עניין אישי.עסקה 

 יודגש (."שיפויה כתב") 'ב חנספכ המצורף למר גריפל, בנוסחחברה, על ידי ה שיפוי כתב מתן לאשר מוצע .9.1

 בהתאם .בחברה המשרה ונושאי דירקטוריון חברי ליתר וענקשי לזה זהה יהא שיוענק השיפוי כתב כי

, הוצאה או חבות כל בשל גריפל מר את לשפות החברה מתחייבת ,הדין להוראותובכפוף  השיפוי לכתב

 כאמורהשיפוי(  כתב מתן תאריך לפני שנעשו פעולות לרבות) שעשה פעולות עקב שיוציא או/ו שתוטל עליו

 יותר או בעקיפין לאחד או במישרין, הקשורותבחברה,  משרה נושא והיות בתוקף ,השיעש או/ו לעיל

, סכום השיפוי יצוין כי .בהם הקשור כל או מהם חלק כל או השיפויכתב ב המפורטים האירועים מסוגי

 ויוצאו שהוצאו השיפוי כתבי כל פי על ,במצטבר, בחברה המשרה נושאי לכל החברה שתשלם הכולל)נטו( 
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לפי הדו"ח הכספי  החברהמההון העצמי של  12%לא יעלה, בכל מקרה, על  החברה ידי עלנושאי המשרה ל

 שלה ערב מתן השיפוי. 

כתבי ")בחברות בנות בהן הוא מכהן כנושא משרה  ,גריפל ערן מרלכתבי פטור ושיפוי,  מתן לאשר מוצע .9.1

יובהר כי אין באישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה כדי להקנות . "(הפטור והשיפוי בחברות הבנות

האורגנים  ת הסכמתזכאות לקבלת כתבי הפטור והשיפוי בחברות הבנות, אלא נדרש למר גריפל

 . , להענקהןיבכל אחת מהחברות הבנות, לפי העני םייהרלוונט

על למועד דוח זה  עד, נסחי כתבי הפטור והשיפוי אשר אושרו להענקה ג'נספח מ כחלק בזאתמצורפים 

אושרו להענקה  טרם אשר, 1כנושא משרה גריפלן מר ידי האורגנים המוסמכים בחברות הבנות בהן מכה

 חברה. ה ידי עללמר גריפל 

, גריפלכתבי פטור ושיפוי בחברות הבנות בהן מכהן ו/או יכהן מר כן, ניתן בזאת אישור להענקה של  כמו

, בחברה מוענקים אשר והשיפוי הפטור לכתבי דומה בנוסח יהיו אלו ושיפוי פטור וכתבי וככל, ויוענקו ככל

המחויבים הנוגעים לזהות החברה המעניקה  ובשינוייםזה,  לדוח 'ב-ו 'אהמצורפים כנספחים  סחיםובנ

חברה כאמור(, או בנוסחים שאינם כל )לרבות רשימת האירועים שתאושר בידי האורגנים המוסמכים של 

 שונים מהותית מהם. 

יוענקו בחברות הבנות, אם וככל ויוענקו, יהיו בנוסח זהה לנוסח אליו יהיו הפטור אשר  כתבי, כי מובהר

 ןמאחריותו כלפיה גריפלמר לפטור לא יכללו  ואלה, העניןזכאים יתר נושאי המשרה בחברות הבנות, לפי 

 יש בה עניין אישי. בהןהחלטה או עסקה שלבעל השליטה בהן או לנושא משרה  בגין

 האישי עניינם ומהות בעסקה אישי עניין להם שיש חברהבבעלי השליטה  שמות .9

בעלי השליטה בחברה הינם פלמס אסטבלישמנט וניידן אסטבלישמנט )תאגידים זרים( המוחזקים  .1.9

מאמצעי השליטה  29.12% -והמחזיקים יחדיו ב ,בנאמנות עבור ה"ה טלי גריפל וניבה גורביץ בהתאמה

 בחברה )ושיעור זהה בדילול מלא(.

 .בחברה שליטהה תובעלמ, גריפל טלי' גבהינו בן זוגה של  ערן גריפל מר .1.1

 כאמור גריפל מרהאישי של  עניינו, עניין אישי בעסקה בשל אסטבלישמנט ופלמס אסטבלישמנט לניידן .1.1

 . למר ערן גריפל עניין אישי בעסקה בשל כך שהינו צד לעסקה. לעיל

  התמורה נקבעה שבה הדרך .3

 ללא תמורה.  והשליטה הינלפטור לבעל ההתחייבות כתבי  מתן

כי הענקת כתבי פטור ושיפוי הינה חלק מהתנאים הנלווים לתנאי כהונה של נושאי המשרה בחברה,  ,יודגש

: להלן) 1091 בספטמבר 90מיום נכללים במסגרת מדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה באסיפה הכללית ה

  1091באוגוסט  11מיום  דוח זימון אסיפה כלליתבדבר מדיניות התגמול ראה  לפרטים ."(התגמול מדיניות"

 .(1091-09-911014 אסמכתא: )
 

 לעסקה הנדרשים האישורים .9

                                                      

לענין זה, מדובר באישור הענקת כתב פטור אשר אושר על ידי האורגנים המוסמכים בחברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ.   1

כנושא משרה ו/או ברשימה  ויודגש, כי אין מדובר ברשימה ממצה של כלל החברות בקבוצת מנורה מבטחים בהן מכהן מר גריפל

 ממצה של כלל החברות בקבוצת מנורה מבטחים בהן הוענקו למר גריפל כתבי פטור ו/או שיפוי בעבר. 
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 ועדת, הינם אישור הענקת כתבי הפטור והשיפוי בחברה ובחברות למר גריפלהנדרשים לאישור  האישורים

. 1092ביוני  11דירקטוריון החברה אשר התקבל ביום  אישורו ,1092 יוניב 11 -ו 19 בימיםהתגמול, אשר התקבל 

בקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה,  מותניתלעיל  1 בסעיף תוהמוצע תיוההתקשרו של לתוקף כניסתן

 באי או) זו החלטה באישור אין, דין לכל בכפוף כי, יצוין. להלן  11.3 זה, כמפורט בסעיף מידיהמזומנת ע"פ דוח 

 .בעבר גריפל למר שהוענקו השיפוי כתבי של בתוקפם לפגוע כדי( אישורה
 

 שלבעל או, השליטה בעל לבין החברה בין, לה דומות עסקאות או המוצעת ההתקשרות של מסוגה עסקאות .2

 ידי על המוצעת ההתקשרות אישור למועד שקדמו השנתיים במהלך שאושרו, אישי ענין בה היה השליטה

 :זה למועד נכון בתוקף שהינן/או ו החברה דירקטוריון
 

 :לה דומות עסקאות או המוצעת ההתקשרות של מסוגהלהלן פירוט אודות עסקאות 

 תנאי בדבר, העסקהאישור  במועדבחברה  השליטה בעל ,ז"ל גורביץ מנחם מר עם החברה התקשרות .2.9

 1של החברה מיום  מיידיראו דיווח  ,נוספים לפרטים. החברה דירקטוריון"ר כיו העסקתוונתו והכ

 .(1091-09-902102: אסמכתא) 1091, אוגוסטב

בחברה  השליטה בעל"ל ז גורביץ מנחם מר, אחיו של אישור חידוש הסכם העסקתו של מר גרשון גורביץ .2.1

ראו לפרטים נוספים . 2של החברהבבעלותה המלאה  ,בתבחברה כסמנכ"ל  ,העסקהאישור  מועד בעת

 (.1091-09-119110)אסמכתא:  1091בדצמבר  12 וםדיווח מיידי של החברה מי

, לרבות לבעלי השליטה לנושאי המשרה בחברהאשר הוענקו בדבר כתבי התחייבות לשיפוי  לפרטים .2.1

 1094בנובמבר,  19מיום   ,(1099-09-119129)אסמכתא:  1099בדצמבר,  11דיווח מיידי מיום  ראו בחברה,

פרטים  -לפרק ה'  99סעיף כמו כן ראה  (.1094-09-109000) 1094בנובמבר,  19 ומיום( 1094-09-102191)

במרס,  12 ביום םשפורס 1094ולשנת  1091על התאגיד, במסגרת הדוח תקופתי של החברה לשנת  נוספים

 (. , בהתאמה1092-09-022190 -ו 1094-09-011214: ות)אסמכתא  1092במרס,  10וביום  1094

 

 החברה לאישור ההתקשרות המוצעת  ריוןודירקטו התגמול ועדתנימוקי  תמצית .5

 המשרה לנושאי ושיפוי פטור כתבי הענקתלהחברה  ודירקטוריון התגמול ועדת נימוקי תמצית להלן .2.9

 :בחברה המכהנים

והוגן, והינו  סבירמתן כתבי פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים הינו  .א

מקובל בחברות מסוגה ומגודלה של החברה. ניהול עסקי החברה כרוך מעצם טיבו, בקבלת סיכונים 

עסקיים מחושבים. מטרת מתן הפטור וההתחייבות לשיפוי, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק, הינה 

זאת בכדי להעניק לאותם נושאי משרה חופש פעולה ושקט נפשי במידה המרבית המותרת לפי החוק ו

לאפשר להם לפעול בחופשיות לטובת החברה מבלי שייקחו על עצמם סיכונים אישיים מופרזים, 

 ובלבד שיפעלו שלא מתוך פזיזות או בכוונת זדון. 

לחוק  92, תיקון מס' 1099 -ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה(, התשע"א  אכיפהליכי חוק ייעול ה .ב

תיקוני )להלן, יחד: " 1099 -ון )תיקוני חקיקה(, התשע"א בשוק הה החברות וחוק הגברת האכיפה

את היקף האחריות והחובות המוטלות על נושאי המשרה בחברה, ואף את היקפן  הרחיבו"( החקיקה

                                                      

 .1094מר גרשון גורביץ סיים עבודתו בחברה הבת במהלך שנת   2
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"(. החשיפות החדשות"להלן: וחומרתן של החשיפות והסנקציות בגין הפרת החובות הנ"ל )

דירקטורים ונושאי המשרה בחברה, ראוי כי בהתחשב בחשיפות החדשות הכרוכות בפעילותם של ה

, תיקוני החקיקההחברה תעניק להם כתב שיפוי ופטור חדש, במסגרתו, בהתאם ובכפוף להוראות 

תיקוני יורחבו החבויות וההוצאות בנות השיפוי, וזאת במסגרת שהותרה בד בבד עם חקיקת 

 . החקיקה

, והיקף הפטור הינו בהתאם למגבלות סכום השיפוי המרבי שנקבע הינו סביר בנסיבות העניין .ג

חוק החברות. ההתחייבות לשיפוי חלה על אירועים הצפויים לאור פעילות החברה ב הקבועות

ובהתאם סכום השיפוי המרבי שנקבע בכתב ההתחייבות לשיפוי הינו בנסיבות העניין סביר. סכום 

ורת, הדירקטוריון והאסיפה השיפוי המרבי הינו זהה לסכום השיפוי המרבי אותו אישרו ועדת ביק

הכללית של החברה בהחלטה קודמת לעניין זה. עוד נקבע בכתב השיפוי החדש כי מהסכום המרבי 

לשיפוי בגין כל אירוע יופחת כל סכום ששולם על ידי החברה בגין אותו אירוע מכוח כתב שיפוי קודם 

 שהוענק, אם הוענק, בעבר. 

נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כתב השיפוי בגין השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל  סכום .ד

מההון העצמי של החברה לפי  12%בו לא יעלה על סך השווה לשיעור של הכלולה מסכת אירועים 

 דוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו עובר למתן השיפוי בפועל. 

כתבי הפטור שליטה בחברה הינם בנוסח זהה לתנאי ה כתבי הפטור והשיפוי המוענקים לבעל .ה

 . , והינם בהתאם למדיניות התגמול של החברהוהשיפוי שאושר להעניק ליתר נושאי המשרה בחברה

  טובת החברה ואינה מהווה חלוקה כהגדרת מונח זה בחוק החברות.ל הינההחלטה זו  .ו

 
הענקת כתבי פטור ושיפוי בחברות בנות, ככל תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ל להלן .2.1

 : בנות כאמורונושאי המשרה בחברה מכהנים בחברות 

 החברותוגודלן של  ןלנושאי משרה ודירקטורים הינו מקובל בחברות מסוג ושיפוי פטורמתן כתבי  .א

"ל. ניהול עסקי החברה והחברות הבנות שלה, כרוך מעצם טיבו, בקבלת סיכונים עסקיים הנ הבנות

ק לאותם , בכפוף למגבלות הקבועות בחוק, הינה להעניושיפוי פטור כתבמחושבים. מטרת מתן 

נושאי משרה חופש פעולה ושקט נפשי במידה המרבית המותרת לפי החוק וזאת בכדי לאפשר להם 

לפעול בחופשיות לטובת החברה מבלי שייקחו על עצמם סיכונים אישיים מופרזים, ובלבד שיפעלו 

 שלא מתוך פזיזות או בכוונת זדון.

בחברה המכהנים גם בחברות בנות ה המשר נושאיל הענקתםלאשר אשר מוצע  והשיפוי הפטורכתבי  .ב

, ניםמכה םבנות בהן הההניתנים לשאר נושאי המשרה בחברות  והשיפוי הפטורזהים לכתבי  יהיו

 . בקשר עם החרגות מכתבי הפטור9.7.3 -ו 1.3בסעיף  למעט כמפורט

 בקנה אחד עם מדיניות התגמול יםבהתאם למגבלות חוק החברות ועול הינם והשיפוי הפטור כתבי .ג

 .  של החברה

 יםסבורדירקטוריון החברה ו התגמול ועדת, םלאור כל האמור, ולאור מכלול הנתונים שעמדו בפניה .ד

סביר  והינ , אם וככל ויוענקו,הבנות בחברות המשרה לנושאי ושיפוי פטור כתביאישור הענקת כי 

לטובת החברה ואינה מהווה  ובקנה אחד עם המקובל בשוק והינ הוראוי בנסיבות העניין, עול

 "חלוקה" כמשמעותה בחוק החברות. 
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 הדירקטורים שהשתתפו בהחלטה על אישור תנאי הכהונה וההעסקה בוועדת התגמול ובדירקטוריון  שמות .7

"צ(, דח) צאיג חזי: הבאים השתתפו הדירקטורים 1092 ביוני 11 -ו 19 מהימיםועדת התגמול  בישיבת .9.9

 ."צ(דחואביטל שטיין ) מילוא שלמה"צ(, דח) אהרון חיים

"צ(, דח) צאיג חזי, דורון גדליה: הבאים , השתתפו הדירקטורים1092 ביוני 11הדירקטוריון מיום  בישיבת .9.1

 . רובינק"צ( ואלה דח) שטיין אביטל, מילוא שלמה, ירקוני אורלי"צ(, דח) אהרון חיים

 זה ענין ומהות המוצעות בהתקשרויות אישי ענין בעלי שהינם הדירקטורים שמות .8

בדיונים דירקטוריון, אשר לא נכח ה ר"כיו המכהן השליטה בעל, גריפל ערן מר למעטידיעת החברה,  למיטב

 . בעסקה אישי ענייןאין  בחברה דירקטוריםל, לקבלת ההחלטות הנ"ל

 האסיפה של יומה סדר שעל נוספים נושאים

  :האסיפה של יומה סדר שעל הנושאים שאר פירוט .2

 9109דיון בדוח התקופתי לשנת  .1.9

, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד, הדוחות הכספיים 1094לדיון הדוח התקופתי של החברה לשנת  יובא

. הדוח מפורסם באתר ההפצה של 1092במרס,  10ודוח הדירקטוריון, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 

 , ובאתר האינטרנט שלhttp://www.magna.isa.gov.ilהרשות לניירות ערך, בכתובת האלקטרונית: 

)מס' אסמכתא:  http://maya.tase.co.ilאביב בע"מ, בכתובת האלקטרונית: -הבורסה לניירות ערך בתל

 "(.9109הדוח התקופתי לשנת ( )להלן: "1092-09-022190

 שכרו את לקבוע הדירקטוריון והסמכתדיווח בדבר שכרו  קבלת"ח המבקר המינוי מחדש של משרד רו .1.1

, מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון 1092 במרס 10ום ילהמלצת דירקטוריון החברה מ בהמשך

, לקבל את הדיווח על 1092קוסט, פורר, גבאי את קסירר, לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 

 .1092ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לשנת  1094שכרם לשנת 

  חיצוניים דירקטורים שאינם בחברה המכהנים דירקטורים של מחדש מינוי .1.1

לתקופת למנות מחדש את חברי הדירקטוריון המכהנים בחברה ושאינם דירקטורים חיצוניים  מוצע

  כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, כדלקמן: 

 מר ערן גריפל, יו"ר הדירקטוריון.  .1.1.9

  .גדליה דורוןמר  .1.1.1

 .שלמה מילוא מר .1.1.1

 .אורלי ירקוני )דירקטורית בלתי תלויה( 'גב .1.1.4

 אלה רובינק )דירקטורית בלתי תלויה(. ' גב .1.1.2

לתקנות הדוחות ראו הדוח התקופתי של החברה לשנת  12בהתאם לתקנה אודות הדירקטורים לפרטים 

לחוק החברות  114לדוח זה הצהרות הדירקטורים המועמדים בהתאם לסעיף  'ד כנספח"ב מצ. 1094

 . 9111-התשנ"ט

 ההצבעה על מינוי כל אחד מהדירקטורים תתבצע בנפרד. 

 תיקון תקנון החברה  .1.4
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"(. הקודם התקנון)להלן: " 1091בינואר  2בזאת לשנות את נוסח תקנון החברה, אשר פורסם ביום  מוצע

 . זה נוסח התקנון המוצע, אשר הינו בסימון שינויים ביחס לתקנון הקודם לדוח 'ה כנספחבזאת מצורף 

 :הבאים בנושאים הינם הקודם התקנון לעומת המוצע בתקנון השינויים עיקרי

 הגדלת ההון הרשום של החברה;א. 

 ;חיצוניים דירקטורים כהונות מספרב. 

 ;משרה לנושאיפטור ג. 

 לנושאי משרה;  שיפויד. 

 .זה מועד ועד הקודם התקנון אישור ממועד שחלו החקיקה לשינויי בהתאם נוספים תיקוניםה. 

 מוצע לאשר את תיקון התקנון כאמור, במסגרת שתי החלטות נפרדות, כדלקמן: 

ההוראות שעניינן פטור ושיפוי )המצויות  תיקון למעט, 'ה בנספחתיקון התקנון בהתאם למפורט  .1.4.9

 (. המוצע לתקנון 19בסעיף 

 .'הנספח תקנון המוצע, המצ"ב כל 19סעיף כמפורט בתיקון ההוראות שעניינן פטור ושיפוי,  .1.4.1

 גמול ותנאי העסקה של  הדירקטורים אשר אינם בעלי שליטה בחברה  אישור .1.2

 , בלא שינוי, של גמול  הדירקטורים המוענק למר גדליה דורון. הארכהאישור  .1.2.9

 1092ביוני  11ומיום  1092ביוני  19לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום  בהמשך

מה, מוצע להאריך ולאשר מחדש, בלא שינוי, את גמול הדירקטורים השנתי המשולם למר בהתא

 99,020(, וכן גמול חודשי בסך של 1090אלפי ש"ח )צמוד למדד ינואר  912גדליה דורון בסך של 

ש"ח בחודש )המהווה בחלקו גילום שווי שימוש בגין רכב חברה שהועמד לרשותו ופלאפון(. מר 

 אי לגמול עבור השתתפות בישיבות. דורון איננו זכ

 :האמורה להתקשרות החברה ודירקטוריון התגמול ועדת נימוקי תמצית להלן

 שנה. 12 -מר דורון מכהן כדירקטור בחברה כ .1.2.9.9

למר דורון מומחיות רבה והיכרות קרובה עם תחומי פעילותה של החברה והחברות  .1.2.9.1

 הבנות העיקריות שלה. 

את כישוריו, מומחיותו, ניסיונו ותרומתו רבת הגמול המשולם למר דורון משקף  .1.2.9.1

 השנים להשגת יעדי החברה והצלחת עסקיה.

הגמול המובא לאישור, אינו שונה מהגמול אשר שולם למר דורון מזה שנים רבות  .1.2.9.4

 בגין כהונתו כדירקטור. 

 הגמול המובא לאישור תואם את מדיניות התגמול של החברה. .1.2.9.2

כי הגמול המשולם  יםהחברה סבור ודירקטוריוןלאור כל האמור לעיל, ועדת התגמול  .1.2.9.2

 למר דורון הולם את תרומתו לחברה, הינו סביר בנסיבות העניין והינו לטובת החברה.

  בחברהאישור גמול ליתר הדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה  .1.2.1

 1092 ביוני 11 ומיום 1092 ביוני 19 מיום החברה ודירקטוריון התגמול ועדת לאישור בהמשך

כי בכפוף לאישור מינויים מחדש, כמפורט לעיל, הדירקטורים אשר אינם  לאשר מוצע, בהתאמה

 יהיו, רובינק"צים ואינם נמנים על בעלי השליטה, ה"ה שלמה מילוא, אורלי ירקוני ואלה דח

(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר)כללים  החברות לתקנות בהתאם מרבי לגמול זכאים
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תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום המרבי,  -"(, קרי הגמול תקנות"להלן: ) 1000-"סתש

בהתאם לדרגתה של החברה על פי תקנות הגמול )העומדת, נכון למועד דוח זה, על דרגה ה'(, 

 באופן זהה לגמול המשולם לדירקטורים האמורים עד כה. 

אמצעי תקשורת, ישולם ב שימוש תוך יתקיימו אשר ישיבותבגין החלטות בלא התכנסות ובגין 

 בתקנות הגמול.  הקבועגמול השתתפות בשיעור 

מוצע לאשר כי הדירקטורים האמורים יהיו זכאים לגמול בגין השתתפות בישיבות  ,כן כמו

)עניינים  החברותבחברות בנות בהן הם מכהנים, אם וככל והם מכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות 

"(, לסכומים אלה יתווסף מע"מ הזיקה תקנות"להלן: ) 1002-"זהתשס(, זיקה מהווים שאינם

 כחוק.

 :האמורה להתקשרות החברה ודירקטוריון התגמול ועדת נימוקי תמצית להלן

התגמול לדירקטורים נקבע בהתאם להוראות הדין לעניין זה כקבוע בתקנות הגמול  .1.2.1.9

תגמול מאוזן , לדידם של ועדת התגמול והדירקטוריון, ות, המשקפהזיקהותקנות 

 ת לכך.יוראוי התואם את גודל החברה והיקף פעילותה על האחריות הנלוו

בקנה אחד עם עיקרי מדיניות  לעיל, עולה 9.5.2בסעיף כמפורט התגמול המוצע  .1.2.1.1

ניין תגמול לדירקטורים וכאמור אף תואם את הוראות הדין התגמול של החברה לע

 לעניין זה, ועל כן הינו סביר וראוי והינו לטובת החברה.

  . לדירקטורים שאינם נמנים עם בעלי השליטה ושיפויהענקת כתבי פטור  .1.2

 ביוני 11 מיוםלאישור דירקטוריון החברה ו 1092 ביוני 11 ומיום 19 מיום התגמול ועדת לאישור בהמשך

 - ו' א יםכנספח המצורפיםבנוסחים הענקת כתבי פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי  לאשר מוצע, 10923

 .  זה למועד נכון בחברהמכהנים ה"(, לדירקטורים יםהפטור והשיפוי החדש יכתב"להלן: )' ב

הפטור והשיפוי כתבי ל זהה בנוסחהינם  אשר, יםחדשה והשיפוי הפטור כתבי מתן אודות נוספים לפרטים

לרבות נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להענקה דנן , בחברה המשרה נושאי כללהמוענקים ל

  לעיל.  6 עיףס ראה

 החברה"ל למנכ ושיפוי פטור יכתבהענקת  .1.9

  כתב פטור למנכ"ל החברה הענקת .1.9.9

 "(.הפטור"כתב להלן: ) 'א כנספח המצורף למר ארי קלמן, בנוסח פטורכתב  מתן לאשר מוצע

 המשרה ונושאי דירקטוריון חברי ליתר שיינתן לזה זהה יהא שיוענק הפטור כתב כי יודגש

 הוראת וכל ,החברות לחוק -263 ו 259 סעיפים להוראות ובכפוף הפטור לכתב בהתאם .בחברה

 או כולה, כלפיה אחריות מכל קלמן מר את לפטור תתחייב החברה, במקומם שתבוא דין

 הפרת בשל למעטהמותרת  בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה במידה המרבית ,מקצתה

מר לכתב הפטור אינו כולל פטור , כן כמו. החברות בחוק המונח כהגדרת, בחלוקה זהירות חובת

השליטה או לנושא משרה בחברה יש החלטה או עסקה שלבעל  על החברה מאחריותו כלפי קלמן

 בה עניין אישי.

                                                      

 יםמתן כתבי פטור ושיפוי בנוסח  רהדירקטוריון החב אישר 1092ביוני  11וביום אישרה ועדת התגמול  1092 ביוני 11 -ו 19 םמיבי  3

 לדוח זה לנושאי משרה אשר אינם דירקטורים, בעלי שליטה או מנכ"ל החברה. 'ב-' ואים המצ"ב כנספח
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  למנכ"ל החברה שיפויכתב  הענקת .1.9.1

 כתב"להלן: ) 'ב  כנספח המצורף קלמן, בנוסחלמר ארי בחברה,  שיפוי כתב מתן לאשר מוצע

 נושאיליתר ו דירקטוריון לחברי שיינתן לזה זהה יהא שיוענק השיפוי כתב כי יודגש "(.השיפוי

 מראת  לשפות החברה הדין, מתחייבת ובכפוף להוראות השיפוי לכתב בהתאם .בחברה המשרה

 פעולות )לרבות שעשה פעולות עקב שיוציא או/ו הוצאה, שתוטל עליו או חבות כל קלמן בשל

 משרה נושא היותו בתוקף ,השיעש או/ו לעיל השיפוי( כאמור כתב מתן תאריך לפני שנעשו

בכתב  המפורטים האירועים מסוגי יותר או בעקיפין לאחד או בחברה, הקשורות, במישרין

 החברה שתשלם הכוללסכום השיפוי )נטו(  כי ,בהם. יצוין הקשור כל או מהם חלק כל או השיפוי 

 החברה ידי על להם ויוצאו שהוצאו השיפוי כתבי כל פי בחברה, במצטבר, על המשרה נושאי לכל

 לפי הדו"ח הכספי שלה ערב מתן השיפוי.  החברהמההון העצמי של  12%לא יעלה, בכל מקרה, על 

   הענקת כתבי פטור ושיפוי בחברות בנות למנכ"ל החברה .1.9.1

בחברות בנות בהן הוא מכהן כנושא משרה  ,ארי קלמן מרכתבי פטור ושיפוי, ל מתן לאשר צעמו

כי אין באישור האסיפה המזומנת על פי דוח  ,יובהר. 4"(כתבי הפטור והשיפוי בחברות הבנות")

והשיפוי בחברות הבנות, אלא נדרשת  זה כדי להקנות למר קלמן זכאות לקבלת כתבי הפטור

 הסכמת האורגנים הרלוונטיים בכל אחת מהחברות הבנות, לפי העניין, להענקה. 

למועד דוח  עדכתבי הפטור והשיפוי אשר אושרו להענקה , נסחי ג'נספח מ כחלק בזאתמצורפים 

 טרם אשר, 5זה על ידי האורגנים המוסמכים בחברות הבנות בהן מכהן מר קלמן כנושא משרה

 חברה. ה ידי על למןקאושרו להענקה למר 

/או ו מכהן בהן הבנות בחברות ושיפוי פטור כתבי של להענקה מראש אישור בזאת ניתן, כן כמו

 הפטור לכתבי דומה בנוסח יהיו אלו ושיפוי פטור וכתבי וככל, ויוענקו ככל, קלמן מר יכהן

 ובשינוייםזה,  לדוח 'ב-ו 'אהמצורפים כנספחים  סחיםובנ, בחברה מוענקים אשר והשיפוי

המחויבים הנוגעים לזהות החברה המעניקה )לרבות רשימת האירועים שתאושר בידי האורגנים 

 חברה כאמור(, או בנוסחים שאינם שונים מהותית מהם. כל המוסמכים של 

מובהר, כי כתבי הפטור אשר יוענקו בחברות הבנות, אם וככל ויוענקו, יהיו בנוסח זהה לנוסח 

מר לפטור  יכללו לא אלהכאשר אליו יהיו זכאים יתר נושאי המשרה בחברות הבנות, לפי הענין, 

יש בה  בהןאו לנושא משרה  בהן החלטה או עסקה שלבעל השליטה בגין ןמאחריותו כלפיהקלמן 

 ישי.עניין א

                                                      

פטור ושיפוי  כתבי הענקת החברה דירקטוריון אישר 1092ביוני  11 וביוםועדת התגמול  אישרה 1092ביוני  11 -ו 19ם מיבי  4

 בחברות הבנות לנושאי המשרה המכהנים בחברה, אשר אינם דירקטורים, בעלי שליטה או מנהלה הכללי של החברה. 

מנורה מבטחים פנסיה  בחברותלענין זה, מדובר בכתבי פטור ו/או שיפוי, לפי הענין, אשר אושרו על ידי האורגנים המוסמכים   5

, המצ"ב כחלק מנספח מנורה מבטחים גיוס הון בע"מו בע"מ; מנורה מבטחים נדל"ן בע"מ םוגמל בע"מ; מנורה מבטחים פיננסי

לדוח הזימון.  ויודגש, כי אין מדובר ברשימה ממצה של כלל החברות בקבוצת מנורה מבטחים בהן מכהן מר קלמן כנושא  ג'

 למן כתבי פטור ו/או שיפוי בעבר. משרה ו/או ברשימה ממצה של כלל החברות בקבוצת מנורה מבטחים בהן הוענקו למר ק
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ראה  9.7המפורטות בסעיף ת יולתמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להתקשרו

 ולפי התוספת השישית לתקנות הדוחות ראה דוח פרטים 19לפרטים לפי תקנה לעיל.  6סעיף 

  .1094נוספים אשר פורסם כחלק מהדוח התקופתי של החברה לשנת 

 

 האסיפה אודות פרטים

 מקום כינוס האסיפה ומועדה .01

תל  ,(91)קומה  992במשרדי החברה ברחוב אלנבי  ,09:11 בשעה, 9102 ,באוגוסט 9, ג' ביום תתקיים האסיפה

 ,9102 ,באוגוסט 2, ד' תידחה האסיפה ליום ,האמור מהמועד שעה חצי תוך חוקי מניין יתקיים שלא ככל .אביב

 "(.הנדחיתהאסיפה "להלן: ) השעה ובאותה מקום באותו

 הנדרש הרוב .00

)מינוי דירקטורים שאינם  9.3)מינוי רו"ח מבקר(,  9.2המנויות בסעיפים  לקבלת ההחלטותהנדרש הרוב  .99.9

"צים או דח)גמול דירקטורים שאינם  9.5)תיקון התקנון למעט הוראות הפטור והשיפוי(,  9.4.1"צים(, דח

לעיל הינו רוב רגיל  "צים או בעלי השליטה( דח)פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם  9.6 -בעלי השליטה(, ו 

 להצביע בה, מבלי להביא בחשבון קולות הנמנעים.הנוכחים באסיפה והרשאים  ניותהממכלל קולות בעלי 

הינו  (בתקנון והשיפוי הפטור הוראות)תיקון לעיל  9.4.2ההחלטה המפורטת בסעיף  לקבלתהרוב הנדרש  .99.1

רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד  , היינו,לחוק החברות )ב(121הקבוע בסעיף  רוב

מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין  ( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב9מאלה: )

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

( לא עלה על 9( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )1; )הנמנעיםחשבון קולות 

  בחברה.שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה 

)פטור ושיפוי למר ערן גריפל,  לעיל 1פי המשנה של סעיף ת בסעיוהמפורט ותההחלט לקבלתהרוב הנדרש  .99.1

רוב דהיינו  ,( לחוק החברות1))א(192בסעיף  הקבוע , הינו רובהשליטה בחברה( בעלו יו"ר הדירקטוריון

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית 9רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: )

, המשתתפים בהצבעה; ההחלטהייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור 

( סך קולות המתנגדים 1בון קולות הנמנעים; )במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חש

 .שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה( לא עלה על שיעור של 9מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )

ארי  למר ושיפוי)פטור  לעיל 9.7 פי המשנה של סעיףות המפורטות בסעיההחלט לקבלתהרוב הנדרש  .99.4

במניין קולות הרוב  (9)היינו ד ,א)ב( לחוק החברות129הקבוע בסעיף  הינו רוב, (החברה"ל מנכ, קלמן

השליטה בחברה או בעלי עניין אישי  בעליהכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם באסיפה 

, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא האמורה ההחלטהבאישור 

, בשינויים המחויבים; 192הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף  יובאו בחשבון קולות

( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל 9בפסקה )סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים  (1)

על אף האמור לעיל, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים לאשר את  .זכויות ההצבעה בחברה

לעיל גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישור העסקה, ובלבד שוועדת  9.7ההחלטות המפורטות בסעיף 
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התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בהחלטות 

 ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

 קובע מועד .09

)ג( -)ב( ו911המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, כאמור בסעיף 

, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול חברותהלתקנות  1החברות, ובתקנה לחוק 

מועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה "(. אם לא יתקיים מסחר בהמועד הקובע)להלן: "  9102, יוליב 2א', ביום 

  יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

 חוקי מניין .03

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. בעל לאמור בתקנון החברה,  בהתאם

המציין/נים מניות אחד או יותר הנוכח/ים בעצמו/ם, או באמצעות שלוח/ים, או שלח/ו לחברה כתב/י הצבעה 

)שלושים ושלושה אחוזים( מזכויות ההצבעה  11%את אופן הצבעתו/ם, והמחזיק/ים או המייצג/ים לפחות 

בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי  בחברה יהווה/ו מנין חוקי.

  מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

לפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין החוקי, תדחה האסיפה ליום העסקים שלאחר ח

יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי 

קראה האסיפה הראשונה. לשמם נ בענייניםשיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו 

, יהווה בעל מניות לה שנקבע המועד לאחר השעה מחצית כעבורהנדחית כאמור, מנין חוקי  באסיפהלא נמצא 

בחברה, בכפוף להוראת  החזקותיואחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח, מנין חוקי, ללא קשר לשיעור 

 לחוק החברות. 91סעיף 

 ין אישייהודעה על ענ .09

מניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטה שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או  בעל .94.9

יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך )בחלק ב' של  -אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה 

הכל ו, יש לו ענין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו אםכתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון( 

 . הרלוונטית הזיקה תיאור תוך  -

 .הקולות במניין הצבעתו תבוא לא, כאמור סימון בוצע לא או מניות בעל הודיע לא

 יודיע כל בעל מניות לחברה לפני ההצבעה, או יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, כמו כן,  .94.1

 לוונטית. הר הזיקה תיאור תוך  -אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, והכל 

 הצבעה כתב באמצעות הצבעה .02

שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה  הלהחלט ביחסבעלי המניות רשאים להצביע 

והודעת עמדה )ככל שיהיו( בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: 

www.magna.isa.gov.il ( :ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ אתר ההפצה"להלן )"

י לפנות ישירות . בעל מניות רשאhttp://maya.tase.co.il", בהתאמה( בכתובת אתר הבורסה"; "הבורסה"להלן: )

לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שיהיו(. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, 

בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שיהיו( באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום 
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מעוניין אינו כי הוא הודיע בעל המניות אלא אם חבר הבורסה, במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל 

 בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, הרשום 

 לעיל. 

הבורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר 

הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, 

 ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

תב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה בהצבעה בכתב יציין בעל המניות על גבי החלק השני של כ

אם מדובר בבעל מניה לא רשום )כמשמעו לפי סעיף  -או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות 

( לחוק החברות(, ובצירוף צילום תעודת הזהות של בעל המניה או צילום דרכונו או צילום תעודת 9)999

 מארבעכאמור חייבים להגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר  ההתאגדות. כתב ההצבעה והמסמכים

בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה  לפני מועד כינוס האסיפה. שעות

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

ב ההצבעה ואישור בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את כת

 יוכל להצביע רק במהלך האסיפה עצמה.שעות לפני מועד כינוס האסיפה. היה ועשה כן,  14הבעלות שלו, עד 

ביולי  14 עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו

1092. 

' גארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד יום  עד המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו

 .1:00 בשעה 1092באוגוסט  4-ה

החברה במועד הקובע רשאי גם להצביע באמצעות מערכת ההצבעה  במניות המחזיק רשום לא מניות בעל

יקבל מאת חבר הבורסה את  ,במועד הקובע בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסההאלקטרונית. 

הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת, אלא אם כן הודיע בכתב לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין להיכלל 

ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. כל עוד חברה הבורסה לא יקבל הודעה אחרת מבעל 

  המניות הוא לא יעביר לו מידע.     

 מערכת תיסגר אז, האסיפה מועד לפני שעות 2 תסתיים האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות ההצבעה

 מניות ובעל במידה. זה מועד עד האלקטרוני ההצבעה כתב את להמציא יש, לפיכך, האלקטרונית עהבההצ

  .המאוחרת הצבעתו תימנה, אחת מדרך ביותר הצביע הקובע במועד החברה במניות המחזיק

 ניירות ערךסמכות רשות  .05

יום מיום  19רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך, בתוך  לתקנות בעלי שליטה, רשאית 90לתקנה בהתאם 

ת יוהגשת דוח זה, להורות לחברה לתת בתוך מועד שתיקבע הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרו

להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע; במקרה כזה רשאית  לעיל, וכן 1 בסעיףת והמפורט

 -הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ

  ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. 12

הקבועה בתקנות בעלי שליטה, תשלח נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, תגיש החברה את התיקון בדרך 

אותו לכל בעלי מניותיה שאליהם נשלח דוח זה, וכן תפרסם מודעה בעניין זה בדרך הקבועה בתקנות בעלי 
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יפה הכללית, תודיע החברה ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד האס שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

 בדוח מיידי על ההוראה. 

 החברה ועיון במסמכים  נציג .07

)טלפון:  החברה ומזכיר המשפטי היועץשי, -הינו עו"ד שמעון עיר הזימוןהחברה לעניין טיפול בדוח  נציג

 (.01 - 9909211': פקס, 01 - 9909109

, 992אלנבי  ברחובבמשרדי החברה, לתקנות בעלי שליטה  2הזימון ובמסמכים כאמור בתקנה לעיין בדוח  ניתן

כינוס  למועד עד וזאת, 01 - 9909109: בטלפון מראש בתאום, המקובלות העבודה בשעותה', -'א בימיםתל אביב, 

 האסיפה או האסיפה הנדחית.

 

 בכבוד רב,

 "מבע החזקות מבטחים מנורה

 שי, -עיר שמעון"ד עועל ידי:  נחתם

 החברה ומזכיר המשפטי היועץ

 

 

  :נספחים

 כתב פטור מוצע להענקה בחברה -נספח א'

 כתב שיפוי מוצע להענקה בחברה -נספח ב'

 כתבי פטור ושיפוי אשר אושרו להענקה בחברות בנות -נספח ג'

 לחוק החברות 999הצהרות דירקטורים לפי סעיף  -נספח ד'

 תקנון מוצע -נספח ה'



  נספח א'



  

  2015______ ביוני 
 לכבוד

 ____________ מר/'גב
  

  כתב פטור
מנורה מבטחי� החזקות  ודירקטוריו� החליטו ועדת התגמול, ____/___/__וביו� ____/___/__ביו� 

לפטור אות", מאחריות" כלפיה, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב  ,")החברה(להל�: " בע"מ, בהתאמה
"), למעט בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות החלטת הפטורהל�: "הפרת חובת הזהירות כלפי החברה (ל

  "). חוק החברות(להל�:"1999  $של דירקטור בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט 
  

 החלטת את, הדי� פי על הנדרש ברוב, החברה של הכללית האסיפה אישרה____/___/__ שביו� לאחר
 או/ו( בחברה משרה כנושא לכה� עשוי הנ� או/ו כהנת או/ו מכה� והנ� היות כי להודיע� הרינו הפטור

 מועסק להיות עשוי הנ� או/ו הועסקת או/ו מועסק הנ� או/ו החברה של קשורות או/ו בנות בחברות
  :כדלקמ�, כלפי� ומתחייבת החברה מאשרת), החברה של קשורות או/ו בנות בחברות או/ו בחברה

  
וכל הוראת די� שתבוא במקומ�,  #1999 החברות, התשנ"ט לחוק #263ו 259בכפו� להוראות סעיפי� 

החברה פוטרת אות� מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגר� לה ו/או שנגר� לה, בי� במישרי� ובי� 
בעקיפי�, בשל הפרת חובת הזהירות של� כלפיה בפעולותי� ובתוק� היות� נושא משרה ו/או מועסק 

ו בחברות קשורות של החברה), למעט הפרת חובת הזהירות בחברה (ו/או בחברות הבת של החברה ו/א
בחלוקה ובנוגע להחלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניי� אישי, כהגדרת 

  מונחי� אלו בחוק החברות.
  

זה יפורשו בהרחבה ובאופ� המיועד לקיימ�, ככל המותר על פי די�, התחייבויות החברה על פי כתב פטור 
, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהדי� יתיר זאת, ה� יחולו ג� על פעולות לש� התכלית שלה נועדו

. במקרה של סתירה בי� הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבי� הוראת די� שקדמו למועד חתימת כתב הפטור
ליה, לשנותה או להוסי) עליה, תגבר הוראת הדי� האמורה, א" לא יהא בכ" כדי לפגוע שלא נית� להתנות ע

  או לגרוע מתוקפ� של שאר ההוראות בכתב פטור זה.
  

    
אי� באמור בכתב פטור זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב פטור או בכתב שיפוי שנית� ל" או שינת�, ככל וינת� 

 על ידי החברה.
  

  " או כל נגזרת שלה"פעולה
, לרבות ג� החלטה ו/או $1999כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט  $לעניי� כתב פטור זה 

מחדל ולרבות כל הפעולות שנעשו על יד" לפני מועד כתב פטור זה 
בתקופות העסקת" ו/או כהונ" כנושא משרה בחברה ו/או בתקופת היות" 
נושא משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה 

  החברה בניירות ער" במישרי� ו/או בעקיפי�.
  
  "נושא משרה"

, לרבות כל עובד שהחברה $1999כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט  $לעניי� כתב פטור זה 
  תחליט להעניק לו כתב הפטור.

  
  
  
  

  מנורה מבטחי� החזקות בע"מ
  

  



  'בנספח 



  

  י�: ____________ראת
  

  ודבכל
______________  

  
  

  .נ.,א.ג
  
  

  התחייבות לשיפוי ו� :דנה
  

") החזקותורה מנ"להל�: ( "מעב החזקותמבטחי� מנורה ועדת התגמול והדירקטוריו� של ור באיש .1
מנורה ית של בעלי המניות של ללהכפה יסהאשור יאוומיו� ___/___/___, ___/___/___מיו� 

, בהתא� למותר על פי להודיע ל" בזה החזקותמנורה כבדת תמ, _/___/_____מיו�  החזקות
 כדלקמ�: הדי�,

   
 דהיא מתחייבת בזה, באופ� בלתי חוזר, לשפות", בכפו# לכל די�, בשל כל אח יכ  .א

המפורטי� להל�, אשר הדירקטוריו� קבע כי במועד מת� כתב שיפוי זה הינ�  מהאירועי�
קשורה  ו/או  חברה א� ו/או חברה ו/או חברה בתות מנורה החזקצפויי� לאור פעילות 

נכו� למועד זה וכפי שיהיו מעת ו/או חברה א� של חברה א�  חברת בת של חברת בתו/או 
  :בפועל ")החברה" (להל�:לעת 

 
פסק בת אד� אחר על פי פסק די�, לרבות ות כספית או הוצאה שתוטל עלי" לטובח )1(

וק# תשעשית ב משפט, בשל פעולה%בידי בית שאושרורר ית� בפשרה או בפסק בנדי� ש
 נייני� הבאי�:עהיות" נושא משרה בחברה בקשר ע� ה

  

החברה חברה ציבורית ו/או מכ" שניירות ער" שלה  ת לות הנובעות מהיוועפ  .א
החברה ו/או  וכ� כל אירוע הנובע מהיותה של הוצעו לציבור ו/או נסחרי� בבורסה

 נהלת של קופות גמל (לרבות קרנותשל חברות הבת שלה מבטח ו/או חברה מ
 ו/או משווק השקעות ו/או מנהל תיקי השקעות פנסיה) ו/או מנהל קר� נאמנות

 .ו/או חת�
 

הנפקת ניירות ער", לרבות א" מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצעת ניירות ער"   .ב
פי תשקי#, הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה, הצעת רכש, או הצעת %לציבור על
אחרת כלשהי, וכ� בקשר לפעולות אחרות הקשורות להו�  " בדר"ניירות ער

 .החברה
 

או שירותי� אחרי�, השקעות , יעו& תיקי� פעולות הקשורות לחיתו�, ניהול  .ג
בקשר ע� הצעת ניירות ער" של תאגידי� שוני� לציבור ו/או שלא לציבור על פי 

עות , והכל לפי משמתשקי#, מתאר, הקצאה פרטית, הסכ� או בדר" אחרת
חוק הסדרת העיסוק בייעו& מונחי� אלו בחוק ניירות ער", והתקנות לפיו, 

חוק " (להל�: 1995 –השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 
 %1994משותפות בנאמנות, התשנ"ד חוק השקעות"), הסדרת העיסוק בהשקעות

  ").חוק הקרנות(להל�: "
  

חוק (להל�:" 1999 %וק החברות, התשנ"טלח 1בסעי#  �כמשמעותאו פעולה עסקה   .ד
(כגו� התקשרות ע� מבטחי משנה  פעולות בתחו� הביטוחובכלל זה,  "),החברות

ו/או ע� לקוחות אחרי�)  ו/או ע� סוכני� ו/או ע� מבטחי� ו/או ע� מבוטחי�
גמל ו/או ניהול  ו/או פעולות בתחו� ניהול קרנות פנסיה ו/או בתחו� ניהול קופות

ומבלי לגרוע מכלליות  ו/או ניהול תיקי השקעות ו/או חיתו� תקרנות נאמנו
להשקעת הכספי� המנוהלי�, דיווח וניהול  האמור לעיל, פעולות הנוגעות

, �)ימחזיקי יחידת ההשתתפות, לפי העני חשבונות המבוטחי� ו/או העמיתי� ו/או
 , העברה, מכירה, רכישה או שעבוד שלאו פעולה משא ומת� להתקשרות בעסקה

נכסי� או התחייבויות (לרבות ניירות ער"), או מת� או קבלת זכות בכל אחד 
מה�, קבלת אשראי ומת� בטחונות, וכ� כל פעולה הכרוכה במישרי� או בעקיפי� 

 כאמור.או פעולה לעסקה 



  

  
  

2

  

שמבצעת החברה ו/או חברות בנות של החברה או מי  לות בקשר להשקעותועפ  .ה
 בי�ת, ועק� בשלבי� שלפני ביצוע ההש, ביצת החברהמהחברות האחרות בקבו

 בתוח�, המעקיהלכ� ובי� לאחריה�, ו/או לצור" התקשרות בעסקאות, ביצוע�, פמב
לרבות פעולות שביצע דירקטור/נושא משרה בש� החברה ו/או , והפיקוח עליה�

בקבוצת החברה חברות בנות של החברה ו/או מי מהחברות האחרות 
  .שוא ההשקעהכדירקטור/כנושא משרה בתאגיד נ

  

 או החזקת ניירות ער" סחירי� או שאינ� סחירי�ה ולות מכירה, קניעפ   .ו
  .ואירועי� נוספי� הקשורי� לביצוע השקעות על ידי החברה בתאגידי� כלשה�

  

  לות הקשורות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ברכישת או ועפ  .ז
  ,ת, גופי� משפטיי� או נכסי�ורבירה, חלקית או מלאה, של חכמ
 סכמי שיתו# פעולה, מיזמי� והסכמי ניהול.הב
  

  .השתתפות במכרזי� ועריכת�  .ח
  

, לרבות חלוקה באישור בית החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות  .ט
 .משפט

 
שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליה�, לרבות, א"   .י

בי� החברה לבי� בעלי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, הסדר 
שינוי בהו� החברה,  ,חלוקהמניותיה ו/או נושיה לפי חוק החברות, הקצאה או 

ההחזקות בה�  פירוק� או מכירת רכישת החזקות בחברות, ,הקמת חברות בנות
 הכל לרבות בחברות העוסקות בתחו� הביטוח והפיננסי�.

 
ב ע"י נושא התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתו� ל  .יא

לרבות במו"מ והתקשרויות ע� ספקי� המשרה במהל" תפקידו ומכוח תפקידו, 
  ירקטוריו� או ועדה מועדותיו.הנהלה, דולרבות במסגרת ישיבות או לקוחות, 

 
פעולות הקשורות בהוצאות רשיונות, היתרי� , בקשות לאישור ,וחי�, הודעותויד  .יב

קשות כאמור) מרשויות בו דעות(וכ� הפעולות ביסוד דיווחי�, הו או אישורי�
במשרד  ביטוח וחסכו�ו�, הה שיפוטיות ומנהליות, לרבות, הממונה על שוק 

מני י� החברות וסדע, רשימה, הרשות להגבלי� עסקיי�, רש� מאגרי האוצר
לניירות  ההמסחר, רש� המשכונות, רש� המקרקעי�, רשות ניירות ער", הבורס

 ער" וכיוצ"ב.
  

 בחברה. עניי� לבעלי די� פי%על להעברה המותר וא הנדרש מידע העברת  .יג
  

פעולות או החלטות בקשר ע� עריכת� או אישור� של דוחות כספיי�, תכניות   .יד
עסקיות או תחזיות בקשר לחברה, לחברות בנות או לחברות אחרות בקבוצת 

  נושא משרה בחברה לגביה�.ממ" כהחברה ואישורי� והצהרות שונות הנדרשי� 
  

תקשרויות ע� עובדי�, קבלני� החסי עבודה, בכלל זה פעולות ולות בקשר ליועפ  .טו
וכ�  תקשרויות רכש עבור החברההתני שירותי� למיניה�, הזמנות וועצמאיי�, נ

  .פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות בעבודה ו/או לתנאי העבודהכל 
  

פעולות הנוגעות לחובות על פי די�, ודרישות רגולטוריות החלות על החברה, על   .טז
 אליה� נתמנית או תמונהועל חברות אחרות בקבוצת החברה הבנות  חברותה

, מתוק# היות" נושא משרה בחברה, לרבות על פי חוק החברות, חוק ניירות ער", 
, חוק חוזה ביטוח, %1981הפיקוח על שירותי� פיננסי� (ביטוח) התשמ"אחוק 

, %2005 התשס"ה חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל),, %1981תשמ"א
, חוק %1964(כללי� לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד תקנות מס הכנסה

), ייעו&, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניי�( הפיקוח על שירותי� פיננסיי�
, חוק איסור הלבנת הו�, %1998התשמ"ח , חוק ההגבלי� העסקיי�,%2005התשס"ה
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חוק הגנת הפרטיות, , , שקעותחוק הסדרת העיסוק בה, הקרנות, חוק %2000 תש"ס
, חוקי מס, תנאי רשיונות %1981הצרכ�, התשמ"א , חוק הגנת%1981התשמ"א

החלטות ו/או פעולות הנוגעות לדיני� הבאי� להג� על הצרכ� או בקשר שהתקבלו, 
כללי� או הוראות שהותקנו חוזרי�,  וכ� תקנות, צווי�, הנחיות, ,לחוזי� אחידי�

, של החברה והחברות הנוספות רי� את פעילות�מכוח� של החוקי� המסדי
 .הנחיות הנהוגי� בבורסה בישראל או מחוצה לה וכללי� או

  

 .של החברה פעולה בתו� לב בניגוד לתקנו� או לתזכיר  .יז
  

הוצאת� ושיווק� של תכניות ביטוח בכל ענפי הביטוח, לרבות תוכנ�, תמחור�,   .יח
 בה�. התערי# הנגבה בגינ�, דר" שיווק� ודרכי הטיפול 

  

עדר יכל פעולה שהביאה להוכ�  משא ומת�, התקשרות והפעלת פוליסות ביטוח  .יט
 .עריכה של סידורי ביטוח נאותי�

  

 .החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרי� מסוכני�  .כ
  

 כל הפעולות והמעשי� הננקטי� במהל" העסקי� הרגיל של החברה.  .כא
  

קשורי� במישרי� או בעקיפי� להגבלי� עסקיי� כל פעולה או החלטה בנושאי� ה  .כב
 ובכללי� הסדרי� כובלי�, מיזוגי� ומונופולי�.

  

 כל מעשה או מחדל שגר� לנזקי� מכל מי� וסוג שהוא לרבות נזקי גו#.  .כג
  

ניהול חשבונות הבנק של החברה בתחומי הפעילות בה� פועלת החברה בבנקי�   .כד
אשראי ערבויות, מכתבי אשראי, לרבות פקדונות במט"ח, ני"ע הלוואות ומסגרות 

הסכמי ייעו& בהשקעות לרבות ע� מנהלי תיקי�, עסקות גידור ואופציות, חוזי� 
 עתידיי� וכו'.

  

תובענות אזרחיות או פליליות הנוגעות למהל" העסקי� השוט# של החברה   .כה
ולעסקאות חריגות של החברה, תובענות שהוגשו כנגד נושא משרה בקשר לפירוק 

 יה, תובענות נגזרות או תביעות ייצוגיות. החברה או נכס
  

גיבוש תוכניות עבודה, לרבות תמחור, שיווק, הפצה, הנחיות לעובדי�, ללקוחות   .כו
 .ולספקי� ושיתופי פעולה ע� מתחרי�

  

משא ומת�, כריתה וביצוע� של חוזי� מכל מי� וסוג ע� ספקי�, מפיצי�, סוכני�,   .כז
ו הנמכרי� על ידי החברה או זכייני� וכיוב' של המוצרי� המשווקי� ו/א

 .המשמשי� אותה
  

אירועי� שהשפיעו או עשויי� להשפיע באופ� מהותי על רווחיות החברה או   .כח
 רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה. 

 
לעיל, בקשר לכהונת" כדירקטור או כנושא  �יאחד מהאירועי� המפורט לכ  .כט

  אליה.משרה מטע� החברה בתאגיד אחר שבשליטת החברה או הקשור 
 

 .בהתא� להלי" מינהליתשלו� לנפגע הפרה  )2(
 

� הב די�, שהוצאת או שחוייבת%ות, לרבות שכר טרחת עור"ירצאות התדיינות סבוה )3(
ר, או חמשפט בהלי" שהוגש נגד" בידי החברה או בשמה או בידי אד� א%בידי בית

ת ינה דורשאש לילי שממנו זוכית, או באישו� פלילי שבו הורשעת בעבירהפ �באישו
 שא משרה בחברה.ונ "פלילית, והכל בשל פעולה שעשית בתוק# היות הוכחת מחשבה
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הוצאות שהוציא בקשר ע� הלי" מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות  )4(
  סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עור" די�.

  

עקב חקירה או הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עור" די�, שתוציא  )5(
בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הלי", ואשר הסתיי� ללא  "התנהל נגדהלי" ש

חבות כספית כחלופה להלי" פלילי, או  "ומבלי שהוטלה עלי "הגשת כתב אישו� נגד
א" בהטלת חבות כספית כחלופה להלי" פלילי  "שהסתיי� ללא הגשת כתב אישו� נגד

, בקשר לעיצו� כספי תאו שהוצא, בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית
  שא משרה בחברה.ונ "והכל בשל פעולה שעשית בתוק# היות

  

) לעיל 1(א1לשפות" בהתא� לסעי# מנורה החזקות יל, התחייבות על )1(א1א# האמור בסעי#  לע .2
   ית ומסוייגת באלו:נתומ

  

מכוח  �ו� השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה בגי� אירוע אחד, יחד ע� כל סכוכס  .א
 וב מי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה, בגי� אותו אירוע לכלל נושאיחשיפוי שבו ת כתב

  (שלושי� מיליו�) דולר ארה"ב. 30,000,000אתה בתוכ�), לא יעלה על והמשרה (
  

ע� כל סכו� שהנ"  כלפי" בגי� אירוע אחד, יחד מנורה החזקותי אשר בו תחוב שיפוו� הכס  .ב
אירוע, לא  ו על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי, בגי� אות חברות הנמנותהלקבל ממי מזכאי 

  שרי� וחמישה מיליו�) דולר ארה"ב.ע( 25,000,000יעלה על 
  

כל  "ס תעמוד לשל� במועד כלשהו, בתוספתשמנורה החזקות ס" כל סכומי השיפוי  הלע  .ג
רוע, עד אותו מועד על פי כתבי שיפוי בגי� אותו אימנורה החזקות תשלומי השיפוי ששילמה 

(ב) לעיל, לפי העני�, יחולק סכו� השיפוי המרבי  %על סכו� השיפוי המרבי כאמור בס"ק (א) ו
שיהיו זכאי� לשיפוי באופ�  מנורה החזקותכאמור או יתרתו, לפי העני�, בי� נושאי המשרה ב

% אי המשרה האמורי� יחושב על פי היחס "פרומנוששסכו� השיפוי שיקבל בפועל כל אחד 
לבי� סכו� השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה  רטה" שבי� סכו� השיפוי שיגיע לכל אחד מה�

  על פי כתבי השיפוי. מנורה החזקותמורי�, במצטבר, באותו מועד בגי� דרישות שהגישו להא
  

פ� אוטומטי בהתא� לסכו� ואב(ב) לעיל, לפי העני�, יופחתו  % ומי� הנקובי� בס"ק (א) וכסה  .ד
מנורה תגמולי הביטוח ששולמו בגי� אותו אירוע על פי פוליסת ביטוח נושאי משרה שרכשה 

עתה, א� רכשה, לביטוח אחריות" כנושא משרה בחברה בשל חבות דלפי שיקול החזקות 
ובשל  מנורה החזקותשתוטל עלי" עקב פעולה שעשית בתוק# כהונת" כנושא משרה ב

מנורה או בשל סכו� השיפוי ששול� על ידי לחוק החברות  261מור בסעי# העילות כא
  .מכוח כתבי שיפוי קודמי� שהוענקו ל"בגי� אותו אירוע החזקות  

  

י העני�, פל, ר הפחתה כאמור בסעי# קט� (ד)חאל י לגרוע מהאמור, סכו� השיפוי (נטו)לבמ  .ה
 ברע הלש לפי הדו"ח הכספי תמנורה החזקומההו� העצמי של  25%לא יעלה, בכל מקרה, על 

  מת� השיפוי.
  

ו� השיפוי שישול�, יופחתו כל הסכומי� שישולמו ל" בפועל כתגמולי תביעה במסגרת כסמ .3
ו/או סכו� שתקבל בפועל מצד ג' כלשהו מכח כתב מנורה החזקות שאי משרה של ונ פוליסת ביטוח

    שיפוי בו התחייב.
  

יל, החל מיו� מנויי" על .א.1ל הפעולות כאמור בסעי# חול על כתלשיפוי מנורה החזקות ייבות התח .4
ל" כל תקופת כהונת", א# א� החבות הוטלה או המבמנורה החזקות כנושא משרה או כעובד 
 תובלבד שהפעולות בגינ� ניתנדל/י מלכה� כנושא משרה כאמור, חתשההוצאה הוצאה לאחר 

    .זקותבמנורה החנושא משרה בתוק# היות" התחייבות לשיפוי נעשו ה
  

    בקיו� כל התנאי� הבאי�: לעיל, מותנית .א.1חייבות לשיפוי כאמור בסעי# ההת .5

 
") שיפתח נגד" ועל ההלי�(" או הלי" מנהלי על כל הלי" משפטי מנורה החזקותה תודיע לתא  .א

ימי עסקי� מיו� שנודע ל" לראשונה על כ",  7לי" יפתח נגד", וזאת תו" הש כל חשש או איו�
  אל מי שהיא תורה ל" בכתב, ללא דחוי, כל מסמ" שיימסר ל" בקשר להלי". וא אליה ריבותע
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 בי אירועי� שיש לגביה� חשש כי יביאולגבאופ� שוט# מנורה החזקות ו כ�, עלי" לידע את מכ
  קיטת הלי" נגד".נל

 
 עיל,ל .ד.2פו# לזכויות חברת הביטוח שתבטח את אחריות" כנושא משרה כאמור בסעי# כב  .ב

 תהא זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנת" בפני ההלי" ו/או למסור אתות מנורה החזק
ו/או עור" הדי� מנורה החזקות תבחר לצור" זה.  מנורה החזקותעור" די� שפול האמור לטה

 זכאי� לפעול במסגרת הטיפול האמור באופ� בלעדי ולהביא את ההלי" לידי סיו�, יוהי כאמור
תחתו� על כל מסמ" שיסמי" עור" די� מנורה החזקות  שתי בק�. לפל כפי שיראו לנכוכה

 ור לעיל.אמהלי" ולייצג אות" בכל הקשור בכ", בהתא� להפל בשמ" בהגנת" בפני טל כאמור,
  

 ו/או עו"ד כאמור לא יהיו רשאי�, במסגרת הלי"מנורה החזקות ע� הסר ספק, מובהר כי מל
  סקת טיעו�, אלא בהסכמת".לע� ילי, להודות באיזה מ� האישומי� בשמ" או להסכילפ
" אזרחי, להודות בשמ" יו/או עור" הדי� לא יהיו רשאי� במסגרת הלמנורה החזקות ו כ�, מכ

 ובי� במסגרת הסדר פשרה) בהתקיי� איזה מהאירועי� שאינ� בני שיפוי פטני בית משפב (בי�
 י למנועכד ר"י כתב שיפוי זה ו/או עפ"י הדי�, אלא בהסכמת". יחד ע� זאת, אי� באמופע
לבד בו מת",כחברה ו/או מעו"ד כאמור, להגיע להסדר כספי ע� תובע בהלי" אזרחי ללא הסהמ

פוי זה יש � איזה מהאירועי� שאינ� בני שיפוי על פי כתביושלא יהיה בכ" כדי להודות בק
יפוי המרבי שה ו/או על פי הדי� ולא יהיה בכ" כדי להטיל עלי" תשלו� סכומי� מעבר לסכו�

  כתב שיפוי זה.לפי 
  

ו/או ע� כל עור" מנורה החזקות ה תשת# פעולה ע� תלי לגרוע מ� האמור בס"ק ב' לעיל, אבמ  .ג
, י"מור, כפי שיידרש בכל דר" סבירה על ידי מי מה� במסגרת טיפול� בקשר לאותו הלאכ י�ד

דרש/י ית ות בכ", באופ� שלאכורובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שתהיינה כ
    לממנ� בעצמ". וא �לשלמ

  

 ' לעיל, תהיה רשאי להתנגד לייצוג" על ידי עור" די� כאמורבא# האמור בסעי# קט�  לע  .ד
מנורה  עמי� סבירי�, לרבות נסיבות שבה� קיי� לדעת" ניגוד ענייני� בי� הגנת" לבי� הגנתטמ

 ,יד" וקביעת שכר טרחתו ייעשו בהסכמתה לע , אול� במקרה כזה מינוי עור" די�החזקות
    .מנורה החזקותאש ובכתב, של רמ
  

ל� על יד" על פי שוחייבת לשפות אות" כאמור בגי� כל סכו� שי הלא תהימנורה החזקות   .ה
מנורה דר פשרה שהושג בתביעה, דרישה או הלי" אחר, א� לא ניתנה הסכמתה של סה תנאי

    סדר הפשרה, מראש ובכתב.הלהחזקות 
  

שיביא  עאירו אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל על כלל" דיע מתחייבת להומנורה החזקות  .6
 .להפסקת הביטוח בהקד� האפשרי

 
רוע שבגינו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתא� לאמור בכתב שיפוי זה, תעמיד יא קרות �ע .7

ההוצאות והתשלומי� האחרי� י לרשות", מעת לעת, את הכספי� הדרושי� לכיסומנורה החזקות 
בטיפול בכל הלי" הקשור באירוע כאמור, לרבות בהליכי חקירה, באופ� שאתה למיניה� הכרוכי� 

  בעצמ", והכל בכפו# לתנאי� ולהוראות הקבועי� בכתב שיפוי זה.  ממנ�לא תידרש לשלמ� או ל
  

י� כלשה�, ולאחר ומשל� ל" או במקומ", מכוח כתב שיפוי זה, סכתמנורה החזקות רה בו קמב .8
י מאת החברה על אות� סכומי�, כול� או חלק�, ולרבות בשל מכ� יתברר שאינ" זכאי לשיפו

מנורה סכומי� אלה כהלוואה שניתנה ל" על ידי  ובלעיל, יחש 7(ג) או 2מצבי� כמתואר בסעי# 
קבע מעת לעת על פי די� על מנת שלא תהווה י, אשר תישא ריבית בשיעור המזערי כפי שיהחזקות

, מנורה החזקותיה עלי" להשיב הסכומי� הנ"ל להיו, די מקבל ההלוואה הטבה חייבת במסבי
הסדר תשלומי� ל �בצירו# כל מס הנדרש על פי די� וזאת מיד ע� דרישת החברה בכתב ובהתא

   .מנורה החזקות  דירקטוריו�באישור  שייקבע על ידה
  

ר לעיל יידרשו מעשה, החלטה, אישור או וולצור" מת� תוק# לאיזו מ� ההתחייבויות כאמ היה .9
לגרו� לעשיית� ו/או לקבלת�, לפי העני� מנורה החזקות נוס# או אחר כלשהו, מתחייבת " הלי

    באופ� שיאפשר לה קיו� מלוא התחייבויותיה כאמור לעיל.
  

לשיפוי המפורטת לעיל נועדה להוסי# ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קוד� שקיבלת (א�  תוחייבההת .10
לקבל כתב שיפוי זה, מהווה הסכמת" הבלתי  הסכמת" ., והכל בהתא� למותר על פי הדי�)קיבלת
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לשיפוי לא תעלינה בסכומ� על האמור בכתב זה.מנורה החזקות הדירה לכ" שס" כל התחייבויות 
    

  חול בשל כל אחד מאלה:תות כל האמור לעיל, ההתחייבויות לשיפוי לא למר .11
  

ד סביר להניח למעט א� פעלת בתו� לב והיה ל" יסומנורה החזקות י פלכת חובת אמוני� רפה  .א
  ה;רשהפעולה לא תפגע בטובת החב

  ת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט א� נעשתה ברשלנות בלבד;רפה  .ב

 הפרת חובת זהירות בחלוקה;  .ג
  לה מתו" כוונה להפיק רווח אישי שלא כדי�;ועפ  .ד

  או כופר שהוטל עלי". קנס אזרחי, עיצו� כספי ,סנק  .ה
  
פי שיתוק� או ישונה מעת לעת, מתיר כ, מנורה החזקותק החל על � יחולו רק א� ובמידה שהחוהו

לתית�; כל התחייבויות החברה הכלולות בכתב שיפוי זה תפורשנה בהרחבה ובאופ� המיועד 
במקרה של סתירה בי� הוראה כלשהי תר על פי די� לש� התכלית שלה נועדו. מולקיימ� ככל ה

ליה, לשנותה או להוסי# עליה, תגבר הוראת הדי� די� שלא נית� להתנות ע בכתב זה לבי� הוראות
  האמורה, א" לא יהיה בכ" לפגוע או לגרוע מתוקפ� של שאר ההוראות בכתב זה.

  

למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו נית� להמחאה. למע�  .12
 ונ".הסר ספק, במקרה של פטירה (חו"ח), כתב זה יחול עלי" ועל עיזב

 
שו� ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מת� אורכה על ידי החברה או על יד" לא יפורשו בשו�  .13

נסיבות כויתור על זכויות על פי כתב זה ועל פי כל די�, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדי� 
 המשפטיי� והאחרי� הדרושי� לש� מימוש זכויותיו כאמור.

 
הדי� בישראל ולבית המשפט המוסמ" בתל אביב מסורה הסמכות הדי� החל על כתב זה הינו  .14

 הבלעדית לדו� במחלוקות שינבעו מיישו� הסכ� זה.
 

זה יכנס לתוק# ע� חתימת" על עותק ממנו במקו� המיועד לכ" ומסירת העותק החתו�  בתכ .15
  . מנורה החזקותל

 
יפורשו בהתא� לחוק  י� כתב  זה כל האמור בלשו� זכר א# נקבה במשמע. המונחי� בכתב זהנעל .16

ובהתא� לאמור  %1968ובאי� הגדרה בחוק החברות, בהתא� לחוק נירות ער", התשכ"ח ,החברות
   להל�:

  
  הגדרתו בחוק החברות;כ %" שא משרהונ"

  
משמעותה בחוק החברות, לרבות פעולה או החלטה שנעשו בתקופת היות" נושא כ %" ולהעפ"

  זה; יופעולות כאמור שנעשו על יד" לפני מועד כתב שימשרה בה או מטעמה בתאגיד אחר ולרבות פ
  
  ר ארה"בלסכו� בש"ח המחושב לפי השער היציג של השקל הישראלי לעומת דו  %" ולר ארה"בד"
  ד הרלוונטי.ועי שיפורס� על ידי בנק ישראל במפכ
  
הטלת ( 4(הטלת עיצו� כספי בידי רשות ניירות ער"), ח' 3הלי" לפי פרקי� ח' %" הלי� מנהלי"

(הסדר להימנעות מנקיטת הליכי�  1אמצעי אכיפה מנהליי� בידי ועדת האכיפה המינהלית) או ט'
הלי" לפי  או להפסקת הליכי�, המותנית בתנאי�) לחוק ניירות ער", כפי שיתוק� מעת לעת; וכ�

(הטלת אמצעי אכיפה מינהליי� בידי ועדת  2(הטלת עיצו� כספי בידי הרשות), פרק ז' 1פרק ז'
(הסדר להימנעות מנקיטת הליכי� או להפסקת הליכי�, המותנית  1אכיפה המינהלית) או פרק ח'ה

חוק הסדרת העיסוק בייעו& השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, לבתנאי�), 
הלי" לפי פרק י' (הטלת עיצו�  , כפי שיתוק� מעת לעת, כפי שיתוק� מעת לעת; וכ�%1995תשנ"ה

(הטלת אמצעי אכיפה מינהלי� בידי ועדת האכיפה המינהלית) או פרק  1ות), פרק י'כספי בידי הרש
חוק השקעות ל(הסדר להימנעות מנקיטת הליכי� או להפסקת הליכי�, המותנית בתנאי�),  1י"א

, כפי שיתוק� מעת לעת; וכ� הלי" להטלת עיצו� כספי לפי סימ� 1994 %משותפות בנאמנות, תשנ"ד
הלי" להטלת עיצו�  לק התשיעי בחוק החברות, כפי שיתוק� מעת לעת; וכ�ד' לפרק הרביעי לח

וחוק חוק הפיקוח על  1981 %כספי לפי חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח), תשמ"א
כל הלי" מינהלי  , וכפי שיתוקנו מעת לעת; וכ�2005 –שירותי� פיננסיי� (קופות גמל), תשס"ה 
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ניק שיפוי בגי� תשלומי� הקשורי� אליו או הוצאות המוצאות בקשר נוס# אשר על פי די� נית� להע
  אליו.

  
לעניי� הלי" מינהלי לפי חוק  )(א) לחוק ניירות ער"1נד(א)(52כמשמעו בסעי#  % "נפגע הפרה"

 –הסדרת העיסוק בייעו& השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה ניירות ער", חוק 
כא לחוק הפיקוח 92או כמשמעו בסעי#  1994 %תשנ"דשותפות בנאמנות, או חוק השקעות מ, 1995

או חוק  האמור לעניי� הלי" מינהלי לפי חוק 1981 % ), תשמ"א ביטוחשירותי� פיננסיי� (על 
, או לפי כל חיקוק אחר בגינו נית� 2005 %), תשס"הקופות גמלשירותי� פיננסיי� (הפיקוח על 

  לקיי� הלי" מינהלי.
  

  
  ,כבוד רבב

  ע"מ החזקותמבטחי� ורה נמ
  
  

  .וב 8ר בסעי# ומלאובכלל זה  ובמאשר בזאת קבלת כתב שיפוי זה ומסכי� לתנאי� המפורטי�  אני
  
  
  

  רי": ______________________________                                                                       תא
  ימת נושא המשרהחת  
  
  
  



  'גנספח 
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 כללי -פרק ראשון 

 מבוא .1

 לכל אחת מהמילים המפורטות להלן תהיה בתקנון זה הפירוש המופיע לצידה: .1.1
 

בעל מניה הוא מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה  -בעל מניה
מניה רשומה במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה 

או מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של לרישומים, 
  .ההחבר

 הדוחות הכספיים שעל החברה לערוך על פי הדין. -דוחות כספיים

 הוראות כל דין החל במדינת ישראל. -דין

 לחוק החברות ולרבות חליף או מיופה כוח. 1כהגדרתו בסעיף   -דירקטור 

עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך(, )הטלת  3הליך לפי פרקים ח' - הליך מנהלי
)הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית(  4ח'

)הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים,  1או ט'
 המותנית בתנאים( לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן

)הטלת  2)הטלת עיצום כספי בידי הרשות(, פרק ז' 1הליך לפי פרק ז'
אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית( או פרק 

)הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים,  1ח'
 המותנית בתנאים(, לחוק הייעוץ, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן

)הטלת  1הליך לפי פרק י' )הטלת עיצום כספי בידי הרשות(, פרק י'
האכיפה המינהלית( או פרק  אמצעי אכיפה מינהלים בידי ועדת

)הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים,  1י"א
המותנית בתנאים(, לחוק השקעות משותפות, כפי שיתוקן מעת 

  וכן ;לעת

עיצום כספי לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחלק התשיעי הליך להטלת 
 ; וכןבחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת

לפי חוק הפיקוח על הביטוח וחוק  עיצום כספיהליך להטלת 
 ; וכן, וכפי שיתוקנו מעת לעתהפיקוח על קופות הגמל

כל הליך מינהלי נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין 
 .תשלומים הקשורים אליו או הוצאות המוצאות בקשר אליו

 .1111 –חוק החברות, התשנ"ט  -חוק החברות

 בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול חוק הסדרת העיסוק - חוק הייעוץ
 , כפי שיתוקן מעת לעת.1111-תיקי השקעות, תשנ"ה

חוק הפיקוח על 
 - הביטוח

, כפי 1191 -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א
 שיתוקן מעת לעת. 

חוק הפיקוח על 
 - קופות הגמל

, 2001 –"ה תשסשירותים פיננסיים )קופות גמל(,  חוק הפיקוח על
 כפי שיתוקן מעת לעת.

חוק השקעות 
משותפות 

 - בנאמנות

, כפי שיתוקן מעת 1114 -חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד
 לעת.

 . 1199 –חוק ניירות ערך, התשכ"ח  -חוק ניירות ערך
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ה' בשבוע, למעט מועדים ושבתונים רשמיים במדינת -ימים א' -יום עסקים 
 ישראל.

לרבות מסמכים שהועברו  ,דפוס וכל צורה אחרת של הדפסת מילים   -כתב 
בפקסימיליה, במברק, בטלקס, בדואר אלקטרוני, במחשב או בכל 
אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר, היוצר או המאפשר ליצור העתק 

 ו/או פלט מודפס של המסמך.

 משרדה הרשום של החברה.  -  משרד

טרי הון, ניירות המירים למניות וזכויות לכל מניות, אגרות חוב, ש  -ניירות ערך 
 אחד מהאמורים לעיל, שהנפיקה החברה.

()א( לחוק ניירות ערך לעניין הליך מינהלי 1נד)א()12כמשמעו בסעיף  -נפגע הפרה 
לפי חוק ניירות ערך, חוק הייעוץ או חוק השקעות משותפות 

כא לחוק הפיקוח על הביטוח 12בנאמנות, או כמשמעו בסעיף 
לעניין הליך מינהלי לפי חוק הפיקוח על הביטוח או חוק הפיקוח 
על קופות הגמל, או לפי כל חיקוק אחר בגינו ניתן לקיים הליך 

 מינהלי.

 .1193 - פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג  - פקודת החברות

רוב של יותר ממחצית מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע  -רוב רגיל
, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה והצביעו בעצמם

 באסיפה כללית, למעט נמנעים.

תקנון החברה כנוסחו כאן או כפי שישונה כדין, מעת לעת, בין   -תקנון 
 במפורש ובין על פי דין.

 תוקף סמכות שהוענקה לפי חוק החברות.מתקנות שהותקנו  - תקנות החברות

תקנות ניירות 
 - ערך

 תוקף סמכות שהוענקה לפי חוק ניירות ערך.מתקנות שהותקנו 

 

 המחויבים, יחולו בשינויים 1191 –לחוק הפרשנות, התשמ"א  21וסעיף  10  - 3הוראות סעיפים  .1.1
גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו, דבר 

 שאינו מתיישב עם תחולה כאמור. 

שבתקנון המשמעות הנודעת להם בחוק  יוביטוזה, תהיה לכל מלה פרט לאמור בסעיף 
החברות, ואם אין להם משמעות בחוק החברות אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות 
החברות, ואם אין להם משמעות כאמור, אזי המשמעות הנודעת להם בחוק ניירות 

יירות ערך, ערך, ואם אין להם משמעות כאמור, אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות נ
ואם אין להם משמעות כאמור אזי המשמעות הנודעת להם בכל דין אחר, והכל אם 
אין במשמעות שניתנה כאמור לעיל משום סתירה להקשר בו מופיעים מילה או ביטוי 

 כאמור או לתכלית ההוראה הרלוונטית בתקנון.

יפורשו  בכל מקרה בו הוראה מהוראות תקנון זה הינה בניגוד למותר על פי דין,
להוראות לתכלית ההוראה בתקנון ובהתאמה הוראות תקנון זה ככל שניתן בהתאמה 

 הדין.

 חברה ציבורית .1

 לחוק החברות. 1החברה הינה  "חברה ציבורית", כהגדרתה בסעיף 
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 תכלית החברה .3

תכלית החברה הינה לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה. החברה רשאית לתרום 
 למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור.סכום סביר 

  מטרות החברה .4
 

 החברה תעסוק בכל עיסוק חוקי.

 הגבלת אחריות .5

לפרעון מלוא הסכום שהתחייב לשלמו בעת  ,אחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת, כל אחד
 ההקצאה בעד המניות שהוקצו לו.
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 הון המניות של החברה –פרק שני 

 הון המניות .6

ארבע מאות שמונים ושמונה) 000,00044099,הון המניות הרשום של החברה הינו  .6.1
ארבע מאות שמונים ושמונה מליון) 000,00044099, –מחולק ל ( ₪ מיליון וארבעים

", מניהע.נ. כל אחת )להלן: " ₪ 1( מניות רגילות, רשומות על שם, בנות וארבעים מיליון
 " לפי הענין(.מניות רגילות" " אומניות", "מניה רגילה"

כל מניה מקנה זכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות.  לבעל מניה  .6.1
 יהיה קול אחד עבור כל מניה שבבעלותו.

לכל המניות זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על  .6.3
הטבה וכל חלוקה אחרת, להחזר ההון  , חלוקת מניותלדיבידנדערכן הנקוב, בכל הקשור 

 ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק.

 הנפקת מניות וניירות ערך אחרים .7

דירקטוריון החברה רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים של החברה, עד גבול הון  .7.1
המניות הרשום של החברה. כלל הון המניות של החברה מספר סוגים של מניות וניירות 

ך, לא יונפקו מניות וניירות ערך מעבר לגבול הון המניות הרשום מאותו סוג. לעניין ער
זה יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש למניות כאילו הומרו או מומשו במועד 

 הנפקתם.

דירקטוריון החברה רשאי להנפיק ניירות ערך בני פדיון, בעלי זכויות וכפופים לתנאים,  .7.1
 די  הדירקטוריון.כפי שייקבע על י

, הדירקטוריון רשאי להקצות מניות לכל אדם בסייגים התקנוןבכפוף להוראות  .7.3
בתמורה השווה או הגבוהה מערכן הנקוב )בפרמיה( בין  כפי שימצא לנכון,  ובתנאים,

לחוק החברות, בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב  304ובין, בכפוף להוראות סעיף 
 .)בניכיון(, לרבות מניות הטבה

דירקטוריון החברה רשאי להחליט על הנפקת סדרת אגרות חוב במסגרת סמכותו ללוות  .7.4
בשם החברה. אין באמור לשלול את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך, 

חוב ושטרי חליפין, בגבולות שיקבע  שטריללוות בשם החברה, להוציא איגרות חוב, 
 ., אם וככל שיקבעהדירקטוריון

המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה, זכות עדיפה או זכות אחרת לבעלי  .7.5
כלשהי לרכוש ניירות ערך של החברה. הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, 

 .מהם להציע ניירות ערך של החברה קודם לבעלי מניות קיימים או לחלק

שירותי חיתום, שיווק  אדם עמלה )כולל דמי חיתום( תמורת לכלהחברה רשאית לשלם  .7.6
או הפצה של ניירות ערך של החברה, בין בתנאי ובין ללא תנאי, וזאת בתנאים שייקבעו 
על ידי הדירקטוריון. תשלומים כאמור בסעיף זה, יכול שישולמו במזומן או בניירות 

 ערך של החברה, או חלקם בדרך אחת וחלקם בדרך אחרת.

 דרישות תשלום .8

מניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם אם לפי תנאי ההקצאה של  .8.1
מדי פעם בפעם הודעות על דרישות תשלום לבעלי  להוציאעבורן, רשאי הדירקטוריון 

המניות בגין הכספים, אשר טרם סולקו, ביחס למניות שהם מחזיקים בהן )להלן: 
 לפי הענין(.  "דרישת תשלום"או  "דרישות תשלום"

בע המועד, אשר עד אליו יש לשלם את הסכום הנקוב בדרישת בדרישת התשלום ייק .8.1
התשלום, בצירוף ריבית, הצמדה וההוצאות שיגרמו כתוצאה מאי התשלום, בשיעורים 
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משלושים יום  מוקדםובסכומים שייקבעו על ידי הדירקטוריון. מועד זה לא יהיה 
 מתאריך ההודעה.

קבוע כנדרש, צפויות המניות, כן תפרט ההודעה כי במקרה של אי תשלום עד המועד ה
שביחס אליהן נדרש התשלום, לחילוט. לא מילא בעל המניות אחר הדרישה, מותר 
בכל עת לאחר מכן, לחלט כל מניה שביחס אליה ניתנה ההודעה האמורה לפי החלטת 
הדירקטוריון. חילוטי מניות יכללו את כל הדיבידנדים של אותן המניות אשר לא 

 אף אם הוכרזו. שולמו לפני החילוט,

כל סכום אשר לפי תנאי ההקצאה של מניה חייב להיפרע בזמן ההקצאה או ביום קבוע,  .8.3
בין על חשבון סכום המניה או עבור פרמיה, יחשב לגבי התקנון כדרישת תשלום 
שנעשתה ונמסרה עליה הודעה כדין, ויום הפרעון הוא היום הקבוע לתשלום. במקרה 

 חלוטיהתקנון הדנים בתשלום ריבית, הצמדה והוצאות,  של אי תשלום יחולו כל סעיפי
מניות וכדומה וכל יתר סעיפי התקנון הקשורים לענין כאילו סכום זה נדרש כדין וכאילו 

 ניתנה הודעה כקבוע לעיל.

ביחס לסכומי דרישות התשלום  המניותהדירקטוריון רשאי להנהיג הבדלים בין בעלי  .8.4
 ו/או זמני פירעונן.

ה במשותף יהיו אחראים במאוחד ובנפרד לתשלום דרישות התשלום המחזיקים מני .8.5
 זו.בקשר למניה 

תחילה על חשבון הערך הנקוב ורק לאחר מכן על חשבון  ייזקףכל תשלום על חשבון מניה  .8.6
 הפרמיה בגין כל מניה.

למועד אחר, כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון.  הלדחיידרישת תשלום ניתנת לביטול או  .8.7
 הדירקטוריון רשאי לוותר על כל הריבית, ההצמדה וההוצאות או על מקצתם.

מניות, הרוצה לשלם מראש, תשלומים על חשבון  מבעלהדירקטוריון רשאי לקבל  .8.8
מניותיו בנוסף לסכומים אשר תשלומם נדרש למעשה, וכן רשאי הדירקטוריון לשלם 

ל מניות ריבית על הסכומים אשר שולמו מראש כאמור, או על אותו חלק מהם לאותו בע
העולה על הסכום אשר נדרש על חשבון המניות, שביחס אליהן נעשה התשלום מראש, 

 או לעשות עמו כל סידור אחר שיש בו כדי לפצותו על הקדמת התשלום.

ד, אלא אם פרע את בעל מניות לא יהיה זכאי לזכויותיו כבעל מניות, לרבות לדיבידנ .8.8
שהוצאו לו, בצירוף ריבית, הצמדה  התשלוםמלוא הסכומים שפורטו בדרישות 

 והוצאות, אם היו כאלה, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

מחדש או להעביר באופן אחר כל מניה שחולטה  להקצותהדירקטוריון רשאי למכור,  .8.18
 ..ללא תמורה אות חוק החברות,, בכפוף להורבאותו אופן כפי שיחליט, לרבות

המניה שחולטה או העברתה בדרך אחרת,  מכירתהדירקטוריון רשאי, בכל עת לפני  .8.11
 לבטל את החילוט באותם תנאים כפי שיחליט.

בעל מניות שחולטו מניותיו יהיה חייב לשלם לחברה למרות החילוט את כל דרישות  .8.11
, בצרוף ריבית, הצמדה התשלום אשר לא שולמו ביחס למניות אלה לפני החילוט

והוצאות עד ליום התשלום באותו אופן כאילו לא חולטו המניות, ולמלא אחר כל 
לוט, יהתביעות והדרישות, אשר החברה היתה יכולה לכפות ביחס למניות עד יום הח

לוט. התחייבותו תגיע לקיצה רק לאחר יבלי ניכוי או הנחה עבור ערך המניות ביום הח
 וא התשלום שנקבע בעת הנפקת המניות. שהחברה תקבל את מל

התשלום, שלא שולמו בגין המניות שחולטו או  דרישותהדירקטוריון רשאי לגבות את  .8.13
 חלק מהם, כפי שיראה בעיניו, אך לא תהא עליו חובה לעשות כן.
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חילוטי מניה יגררו עמם בעת החילוט ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה  .8.14
רט לאותן הזכויות והחובות המוצאות מכלל זאת על פי תקנון זה כלפיה ביחס למניה, פ

 עליו. מטילאו אשר הדין מעניק לבעל המניות לשעבר או 

 מרשם בעלי המניות של החברה והנפקת תעודות מניה .8

ומרשם בעלי מניות מהותיים, אשר ינוהל על ידי  מניותהחברה תקיים מרשם בעלי  .8.1
 מזכיר החברה.

יום בכל  30מרשם בעלי המניות עד לתקופה כוללת של  אתור הדירקטוריון רשאי לסג .8.1
 שנה.

בעל מניות זכאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך חודשיים לאחר ההקצאה או רישום  .8.3
העברה )אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן אחר( תעודה אחת או מספר 

שמו, אשר על הרשומות  מסויםתעודות, לפי החלטת החברה, לגבי כל המניות מסוג 
תפרט את מספר המניות וכל פרט נוסף החשוב לדעת הדירקטוריון. במקרה של מניה 
המוחזקת במשותף לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים 

 במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים במשותף תיחשב כמסירה לכולם.

או בשמה המודפס ותישא את חתימת כל תעודה תחתם בחותם או בחותמת החברה  .8.4
, או של שני דירקטורים או של כל אדם אחר החברהידם של דירקטור אחד ושל מזכיר 

 הדירקטוריון למטרה זו.שנתמנה על ידי 

החברה רשאית להוציא תעודה חדשה במקומה של תעודה שהונפקה ואבדה או קולקלה  .8.5
ברה, ולאחר תשלום של סכום כפי שתדרוש הח וערבויותאו הושחתה, על סמך הוכחות 

שיקבע על ידי הדירקטוריון וכן רשאית החברה, להחליף תעודות קיימות בתעודות 
 חדשות ללא תשלום בכפוף לתנאים שיקבע הדירקטוריון.

כמחזיקי מניות במשותף, רשאי כל אחד מהם  רשומיםמקום ששני בני אדם או יותר  .8.6
לאשר קבלת דיבידנד או תשלומים אחרים בקשר לאותה מניה ואישורו יחייב את כל 

 מחזיקי המניה.

החברה לא תכיר במחזיק מניה כנאמן, וכן לא תהיה חייבת או נדרשת להכיר בזכות  .8.7
, או בזכות המבוססת על כללי היושר או בזכות המותנית בתנאי, או בזכות לעתיד

חלקית במניה, או בזכות אחרת כלשהי בקשר למניה, אלא בזכותו המוחלטת של הבעל 
הרשום לגבי כל מניה, אלא אם יעשה הדבר על סמך הכרעה שיפוטית או על פי דרישות 

 כל דין.

 העברת מניות של החברה .18

  מניות של החברה ניתנות להעברה. לא תירשם העברת מניות אלא אם הוגש לחברה .18.1
(. כתב העברת מניות יערך בצורה "מניות"כתב העברת כתב העברה של המניות )להלן: 

 דלקמן או בצורה דומה ככל האפשר או בצורה אחרת, שתאושר על ידי הדירקטוריון.
======================================================== 

 תעודת העברה
______ ת.ז/מס' -"( מעביר להמעביר)להלן: "_____ -אני, ____ ת.ז/מס' חברה _____ מ
"( בתמורה לסכום של ______ ש"ח, ______ הנעברחברה _____ מ_______ )להלן: "

מניות רגילות בנות ____ ש"ח ע"נ כל אחת, המסומנות במספרים _____ עד _____ ועד 
ידי "(, והן תהיינה מוחזקות בהחברהבע"מ )להלן: " מנורה מבטחים החזקותבכלל של 

הנעבר, מנהלי עזבונו, אפוטרופסיו והבאים מכוחו, על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני 
במניות אלו בשעת החתימה על כתב זה, ואני הנעבר מסכים לקבל את המניות הנ"ל על פי 

 התנאים הנזכרים לעיל ובכפוף לתקנון החברה, כפי שיהיה מעת לעת.
 __ שנה _____ולראיה באנו על החתום ביום ___ לחודש __

 
 הנעבר  - המעביר
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 שם: _________________  שם: _________________
 ת.ז./ח.פ/ח.צ. ___________  ת.ז./ח.פ/ח.צ. ___________
 חתימה:_______________  חתימה:_______________

   
 -עד לחתימת הנעבר  -עד לחתימת המעביר

 ______________שם: ___  ____שם: _____________
 _________________: ת.ז.  _________________: ת.ז.

 חתימה: ______________  חתימה: _______________
   

======================================================== 

לא יהא תוקף להעברת מניות בלתי נפרעות במלואן, או מניות שיש לחברה עכבון או  .18.1
אלא אם כן אושרה על ידי הדירקטוריון הרשאי, לפי שיקול דעתו שעבוד עליהן, 

 המוחלט ומבלי לתת כל נימוקים לכך, לסרב לרשום העברה כזו.

הדירקטוריון רשאי לסרב להעברת מניות כאמור וכן רשאי הדירקטוריון להתנות 
העברת מניות כאמור בהתחייבות הנעבר, בהיקף ובאופן שיקבע הדירקטוריון, לפרוע 

התחייבויות המעביר בגין המניות או את ההתחייבויות בגינן יש לחברה עכבון או  את
 שעבוד במניות.

 לא יהיה תוקף להעברת חלק ממניה. .18.3

כבעל המניות המועברות, עד אשר שמו של מקבל ההעברה ירשם  בלהיחשהמעביר יוסיף  .18.4
  במרשם בעלי המניות של החברה. 

ם בצירוף התעודות בהן רשומות המניות כתב העברת מניות יוגש למשרד לשם רישו .18.5
אותן עומדים להעביר )אם הוצאו( וכל הוכחות אחרות אשר החברה תדרוש בדבר זכות 

בידי  ויישארהקנין של המעביר במניות או זכותו להעבירן. כתבי העברת המניות 
המניות  תעודותהחברה. החברה לא תהיה חייבת לשמור את כתבי העברת המניות ואת 

 ו.שבוטל

בעל מניה במשותף עם אחרים המבקש להעביר את זכותו במניה, אך אינו אוחז בתעודת  .18.6
המניה, לא יהיה חייב לצרף את תעודת המניה לכתבי העברת המניות ובלבד שבכתבי 

כי המעביר אינו אוחז בתעודת המניה בגין המניה שזכותו בה  יצויןהעברת המניות 
 שותף עם אחרים, בצירוף פרטיהם.מועברת וכי המניה המועברת מוחזקת במ

אשר יקבע  רבשיעועבור רישום ההעברה בסכום או  אגרההחברה רשאית לדרוש תשלום  .18.7
 על ידי הדירקטוריון מזמן לזמן.

עם פטירתו של מחזיק במניות של החברה, תכיר החברה באפוטרופסים או מנהלי  .18.8
מניות, כבעלי הזכות העזבון, מבצעי הצוואה, ובאין כאלה יורשיו החוקיים של בעל ה

שתקבע הנהלת לכך, כפי  הזכאותהיחידים למניות של בעל המניות וזאת לאחר שתוכח 
  .החברה 

במקרה שבעל מניות שנפטר החזיק במניות בשותפות עם אחרים, תכיר החברה בנותר  .18.8
בחיים כבעל מניות לגבי המניות האמורות, אלא אם כן הודיעו כל השותפים במניה 

טרם נפטר אחד מהם על רצונם שהוראות סעיף זו לא יחולו, אולם לא בכתב לחברה ב
יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף במניה מחובה כלשהי שהיה חב בה 

 הבעלים המשותף במניה אלמלא נפטר.

אפוטרופוס, מנהל עזבון, יורשו של בעל מניות,  היותואדם הרוכש זכות למניות עקב  .18.18
נאמן בפשיטת רגל של בעל מניות או לפי הוראת דין אחרת, רשאי,  כונס נכסים, מפרק או

כבעל המניות או  םלהירשלכשיביא הוכחות על זכותו, כפי שהדירקטוריון ידרוש, 
 להעבירן לאדם אחר, בכפוף להוראות התקנון ביחס להעברה.
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ולזכויות  לדיבידנדאדם הרוכש זכות למניה כתוצאה מהעברתה מכח הדין, יהיה זכאי  .18.11
האחרות בגין המניה וכן יהיה רשאי לקבל ולתת קבלות עבור דיבידנד או תשלומים 
אחרים המשתלמים בקשר למניה, אך לא יהא זכאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות 

החברה, ולהשתתף או להצביע בהן בקשר לאותה מניה או להשתמש בזכות של הכלליות 
 חר רישומו במרשם בעלי המניות.כלשהי, אשר מקנה המניה, פרט לאמור לעיל, אלא לא

 שטר מניה למוכ"ז .11

החברה לא תוציא שטרי מניה למוכ"ז, מהם נובע כי האוחזים בהם הינם בעלי זכות במניות 
 המפורטות בהם.

 שעבוד מניות .11

לחברה יהא שעבוד ראשון וזכות עכבון על כל המניות שלא נפרעו במלואן, הרשומות על  .11.1
ובין  םפירעונ, ביחס לכספים )בין שהגיע זמן מכירתןשמו של כל בעל מניות, ועל תמורת 

בזמן קבוע בעד  עלהיפר(, שתשלומם כבר נדרש או העומדים םפירעונשלא הגיע זמן 
 מניות אלו. 

ד ראשון על כל המניות )חוץ ממניות שנפרעו במלואן(, הרשומות על כן יהא לחברה שעבו
שמו של כל בעל מניות להבטחת הכספים, המגיעים ממנו או מרכושו, בין חובות שלו 

 במשותף עם  אחרים.  וביןעצמו 

 השעבוד האמור יחול גם על הדיבידנדים שהוכרזו מזמן לזמן ביחס למניות אלה.

רשאי הדירקטוריון למכור את המניות, שהשעבוד חל  לשם מימוש השעבוד והעכבון .11.1
עליהן, או כל חלק מהן, באופן שיראה בעיניו. לא תעשה מכירה כאמור אלא לאחר 
שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניות בדבר כוונת החברה למכרן, ולא נפרעו 

 הסכומים תוך ארבעה עשר יום לאחר ההודעה.

 קלסילור תשלום הוצאות המכירה, תשמש התמורה הנקיה מכל מכירה כזאת, לאח .11.3
 החובות או ההתחייבויות של אותו בעל מניות והיתרה )אם תהיה( תשולם לו.

נעשתה מכירה של מניות לשם מימוש של שעבוד או עכבון תוך שימוש לכאורה  .11.4
בסמכויות הנתונות לעיל, רשאי הדירקטוריון לרשום מניות אלו במרשם בעלי המניות 

הקונה לא יהיה חייב לבדוק את כשרות הפעולות או את אופן השימוש על שם הקונה, ו
במחיר הקניה. לאחר שנרשמו המניות האמורות במרשם בעלי המניות על שמו של 

 הקונה, לא תהיה זכות לאדם לערער על תוקפה של המכירה. 

 שינויים בהון המניות .13

 :ת הבאותכל אחת מהפעולו ,בכל עת ,האסיפה הכללית רשאית להחליט לעשות

 הגדלת הון המניות הרשום .13.1

להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, בין אם כל המניות הרשומות באותה עת 
הונפקו ובין אם לאו. ההון המוגדל יהיה מחולק למניות בעלות זכויות רגילות, זכויות 
בכורה או זכויות נדחות או זכויות מיוחדות אחרות )בכפיפות לזכויות מיוחדות של  
סוג מניות קיים( או כפוף לתנאים והגבלות ביחס לדיבידנד, החזר הון, הצבעה או 

 לתנאים אחרים, כפי שהורתה האסיפה הכללית בהחלטתה על הגדלת ההון הרשום.

 סוגי מניות .13.1

לחלק את הון המניות לסוגים שונים של מניות ולקבוע ולשנות את הזכויות הצמודות 
 -טים להלןלכל סוג של מניות, בתנאים המפור
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כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות, ניתן לשנות זכויות סוג כלשהו  א.
ת בעלי המניות של החברה, ולאחר הסכמה בכתב לאחר קבלת החלטה של אסיפ

של כל בעלי המניות מאותו סוג או קבלת החלטה באסיפה כללית של בעלי המניות 
 מאותו סוג.

 
, לא יחשבו כאילו שונו על מסויםשל מניות מסוג הזכויות המוקנות למחזיקים  ב.

שינוי  על ידי ידי יצירתן או הוצאתן של מניות אחרות בעלות זכויות זהות או
זכויות של מניות קיימות, מלבד אם הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של אותן 

 המניות. 

 איחוד הון המניות .13.3

ניות בערך נקוב גדול יותר לאחד ולחלק מחדש את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, למ
במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד מאשר זה הנקוב בתקנון. 

מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, אם יקבל לכך את אישור האסיפה 
 הכללית בהחלטה על איחוד ההון כאמור:

 
למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן, אשר על שמו תוצאנה  א.

תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרן והתמורה שתתקבל בניכוי 
עמלות והוצאות תחולק לזכאים. הדירקטוריון יהיה רשאי להחליט כי בעלי 
מניות הזכאים לתמורה, שהינה פחותה מסכום שייקבע על ידו, לא יקבלו 

מורה ממכירת השברים כאמור, וחלקם בתמורה יחולק בין בעלי המניות, ת
הזכאים לתמורה העולה על הסכום שייקבע, באופן יחסי לתמורה לה הם 

 זכאים; 
 

להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד והחלוקה מחדש מותירים לגביו שבר מניה,  ב.
זה אשר מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כ

איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב 
 כבת תוקף סמוך לפני האיחוד;

 
לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה  ג.

מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר 
זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מניה מאוחדת אחת, ויהיו 

מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר 
 מניה מאוחדת אחת.

במקרה ופעולה לפי פסקאות ב' או ג' לעיל תחייב הוצאת מניות נוספת אזי פרעונן 
כשינוי  יעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו

 בזכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.

 ביטול הון מניות בלתי מוקצה .13.4

לבטל הון מניות רשום, שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה להקצות 
 מניות אלו.

 חלוקת הון המניות .13.5

לחלק את הון המניות של החברה, כולו או מקצתו, למניות בערך נקוב קטן מאשר זה 
 ידי חלוקה של מניות החברה, כולן או מקצתן, באותה עת. הקבוע בתקנון על
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 אסיפות כלליות –פרק שלישי 

 סמכויות האסיפה הכללית .14

 נושאים בסמכות האסיפה הכללית .14.1

 החלטות החברה בעניינים האלה יתקבלו על ידי האסיפה הכללית:

 . החברה שינויים בתקנון א.

כללית קבעה כי נבצר מן הפעלת סמכויות הדירקטוריון, ובלבד שהאסיפה ה ב.
הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו וכן כי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית 

 לניהולה התקין של החברה.

מינוי או חידוש מינויו של  רואה חשבון מבקר, הפסקת כהונתו או אי חידושה  ג.
 30 -ו 11.1 סעיפיםבהתאם להוראות  הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרוו

 .להלן

מינוי דירקטורים, לרבות דירקטורים חיצוניים, והפסקת כהונתם בהתאם  ד.
 להלן. 23 סעיףל

אישור פעולות ועסקאות, הטעונות אישור האסיפה הכללית, בהתאם להוראות  ה.
 לחוק החברות.  271עד 299 -ו 211סעיפים 

 לעיל. 13 סעיףשינויים בהון המניות של החברה, בהתאם להוראות  ו.

 לחוק החברות.  320מיזוג כאמור בסעיף  ז.

כל החלטה שיש לקבלה על פי הדין או על פי תקנון זה בהחלטה של האסיפה  ח.
 הכללית.

 סמכות האסיפה הכללית להעביר סמכויות בין האורגנים .14.1

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, כן רשאית האסיפה 
 נות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון.הכללית להעביר סמכויות הנתו

שלא  נטילת ו/או העברת הסמכויות כאמור, תהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים
 , והכל כאמור בהחלטת האסיפה.יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין

 אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות ואסיפות סוג .15

 אסיפות שנתיות .15.1

בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר אסיפה כללית שנתית תתכנס 
האסיפה הכללית השנתית האחרונה. אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות 
שנתיות". האסיפה תיערך במשרדיה הרשומים של החברה, אלא אם כן יקבע אחרת 

 על ידי הדירקטוריון.

  האסיפה השנתית תתכנס לשם קבלת החלטה בעניינים הבאים:  .א
 
  להלן. 23נוי דירקטורים והפסקת כהונתם בהתאם לסעיף מי (1)

מינוי רואה חשבון מבקר או חידוש כהונתו והסמכת הדירקטוריון  (2)
 להלן. 30.3לקבוע את שכרו, בכפוף להוראות סעיף 
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 כמו כן, תתכנס האסיפה השנתית לשם:  .ב
 

על  דוח הדירקטוריוןבו השנתיים של החברה דיון בדוחות הכספיים (1)
 .מצב ענייני החברה

 
קבלת דיווח מהדירקטוריון על שכרו של רואה חשבון מבקר, כאמור  (2)

 .להלן 30בסעיף 

כמו כן תכלול האסיפה השנתית דיון ו/או החלטה בכל נושא נוסף אשר ייקבע  .ג
 על סדר יומה.

 אסיפות מיוחדות .15.1

אנה "אסיפות לעיל, תקר 11.1אסיפות כלליות של החברה, שאינן מכונסות לפי סעיף 
 מיוחדות".

אסיפה מיוחדת תדון ותחליט בכל העניינים, אשר אינם נדונים באסיפה שנתית ואשר 
 פורטו בסדר יומה של האסיפה המיוחדת, בלבד.

 אסיפות סוג .15.3

הוראות תקנון זה לגבי אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים, באסיפות סוג של 
 החברה.

 כינוס אסיפות כללית .16

 סיפה שנתיתכינוס א .16.1

 לעיל. 11.1הדירקטוריון יכנס אסיפות שנתיות, בהתאם להוראות סעיף 

 כינוס אסיפה מיוחדת .16.1

הדירקטוריון יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, אולם, הוא חייב לכנס אסיפה כזו 
 לפי דרישת אחד מאלה:

 שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים, לפי הנמוך מביניהם. א.

 בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק של החברה ב.
ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו 

  לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.
 

לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת כאמור לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי 
, לכנס שלהםרשאים גם חלק מהם, שיש להם יותר ממחצית מזכויות ההצבעה  -מניות

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

 הדירקטוריון.

 ה את ההוצאות הסבירות שהוציא הדורש.כונסה אסיפה כללית כאמור, תכסה החבר

 מועד זימון אסיפה מיוחדת לפי דרישה .16.3

לעיל, יזמנה בתוך  19.2דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, כאמור בסעיף 
עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שייקבע, אשר לא יהיה מאוחר 

 כינוס האסיפה הכללית.משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום ההודעה על 
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 הודעה על כינוס אסיפה כללית .16.4

הודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים המתפרסמים   .16.4.1
 יום לפני כינוסה. 14שראל, לפחות בשפה העברית בי

פרט למסירת הודעה כאמור, החברה לא תמסור לבעלי המניות הודעה 
 על אסיפה כללית.

קטוריון רשאי לקבוע כי הודעה על כינוס אסיפה על אף האמור לעיל, הדיר .16.4.1
כללית מסוימת תישלח לכל בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות וכן את 

 .מועד משלוח הודעה כאמור

בהודעה על אסיפה כללית יפורטו סוג האסיפה, המקום והמועד בהם  .16.4.3
תתכנס האסיפה, סדר יומה, תמצית ההחלטות המוצעות, הרוב הנדרש לקבלת 

טות, המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה ההחל
 לחוק החברות וכן כל פירוט אחר הנדרש על פי הדין. 192הכללית בהתאם לסעיף 

 סדר היום באסיפה הכללית .17

סדר היום של האסיפה הכללית ייקבע על ידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים  .17.1
לעיל וכן נושאים שנתבקשו  19.2ור בסעיף שבשלם נדרש כינוס אסיפה מיוחדת כאמ

 להלן. 17.2בהתאם להוראות סעיף 

אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, בעל מניה, אחד או יותר, שלו  .17.1
רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד. 

ובלבד שלפי שיקול דעתו נושא זה מתאים הדירקטוריון יכלול נושא כאמור בסדר היום 
  . להיות נדון באסיפה כללית של החברה

 באסיפה הכללית יתקבלו החלטות בנושאים שעל סדר היום בלבד.  .17.3

אחרת בדין, האסיפה הכללית רשאית לקבל או לדחות החלטה מוצעת,  חויבכל עוד לא  .17.4
עיקריה  תי של שהיתה על סדר היום של אסיפה הכללית ושנוסחה או תיאור תמצי

 .שאינם מהותייםפורסמו על ידי החברה, לרבות בשינויים 

 הדיון באסיפות כלליות .18

 זכאות להשתתף בהצבעה .18.1

)ג( לחוק החברות, בעלי מניות הזכאים להשתתף ולהצביע 192בכפוף להוראות סעיף  .18.1
, באסיפה כללית יהיו בעלי המניות במועד שייקבע בהחלטה על זימון האסיפה הכללית

ד שמועד זה לא יעלה על עשרים ואחד יום ולא יפחת מארבעה ימים לפני מועד ובלב
 .הכינוס של האסיפה הכללית. 

 מנין חוקי .18.1.18.3

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. בעל מניות 
 /ילחברה כתב /ו, או שלח/ים, או באמצעות שלוח/םבעצמו /יםהנוכחאו יותר אחד 

 33%לפחות  /יםאו המייצג /ים, והמחזיק/םאת אופן הצבעתו /ניםהצבעה המציין
 מנין חוקי. /ומזכויות ההצבעה בחברה יהווה)שלושים ושלושה אחוזים( 

, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי וכוחבעל מניות או בא 
 יצג.מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מי

 דחיית האסיפה הכללית בהיעדר מנין חוקי .18.3.18.4
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חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין החוקי, תדחה האסיפה 
ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך 
הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי 

לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא  םבעניינימניות, ובאסיפה  הנדחית ידונו ה
, כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע להמנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור, 

ללא קשר  יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח, מנין חוקי,
 לחוק החברות. 71יף בכפוף להוראת סע לשיעור החזקותיו בחברה,

 יושב ראש האסיפה הכללית .18.4.18.5

יושב ראש הדירקטוריון )באם מונה( ישב בראש כל אסיפה כללית. בהעדר  יושב ראש, 
דקות מהמועד שנקבע לאסיפה, יבחרו בעלי  11או אם לא הופיע לאסיפה כעבור 

המניות הנוכחים באסיפה באחד מהדירקטורים של החברה כיושב ראש, או אם לא 
 דירקטור נוכח, יבחרו באחד מבעלי המניות הנוכחים לשבת בראש האסיפה.  יהיה

 ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או מכריע.

 אסיפה נדחית .18.5.18.6

נוכח מנין חוקי, רשאי היושב ראש, ולפי דרישת האסיפה הנו בה בהסכמת אסיפה ש
)לעניין  חייב, לדחות את האסיפה מפעם לפעם וממקום למקום, כפי שהאסיפה תחליט

ימים או יותר תינתן  לעשרים ואחת"אסיפה נדחית"(. באם אסיפה נדחית  , סעיף זו
הודעה על  האסיפה הנדחית באותו אופן כפי שמודיעים על אסיפה ראשונה. פרט 

או על העניינים  הדחיילאמור  לעיל לא יהיה בעל מניות זכאי לקבל כל הודעה על 
ו באסיפה נדחית אלא בעניינים שבהם אפשר היה שבהם ידונו באסיפה נדחית. לא ידונ

 לדון באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. 

 הצבעת בעלי מניות .18

 קבלת החלטה .18.1

בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה, העומדת להצבעה, אם זכתה לרוב רגיל, או לכל 
 רוב אחר שנקבע לה באופן מיוחד על פי הדין או על פי תקנון זה.

 את ההחלטה כנדחית.היו הקולות שקולים יראו 

 בדיקת הרוב .18.1

בדיקת הרוב תיערך באמצעות מניין קולות, כאשר כל בעל מניות יהיה זכאי  .18.1.1
בעת ההצבעה לקול אחד בגין כל מניה, המוחזקת על ידו, אשר נפרעה במלואה 

 או שדרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן. 

בין פה הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה,  .18.1.1
 אחד ובין ברוב מסוים, תהיה ראיה לכאורה לאמור בה.

 החלטה בכתב .18.3

כל החלטה בכתב, החתומה על ידי  -להוראות כל דין, תחשב כהחלטה בת תוקף  בכפוף
כל בעלי המניות המונפקות של החברה בעת קבלת ההחלטה והמזכות את בעליהן 
להשתתף באסיפות כלליות של החברה ולהצביע בהן, או של אותו סוג מניות 

וענין כהחלטה שההחלטה מתייחסת אליו, לפי הענין, ותהיה בת תוקף לכל מטרה 
שנתקבלה באסיפה כללית של החברה או של אותו סוג בעלי מניות כפי המקרה, 

 שזומנה והתכנסה כהלכה למטרת קבלת החלטה כזו. 

במספר מסמכים באותו נוסח אשר כל אחד מהם חתום על  ללהיכלהחלטה כזו יכולה 
 ידי בעל  מניות אחד או על ידי מספר בעלי מניות.
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 ביעזכות להשתתף ולהצ .18.4

בעל מניות לא יהיה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית או להיחשב במנין 
הנוכחים, כל עוד יהיה חייב לחברה תשלום שנדרש בגין המניות המוחזקות על ידו, 

 אלא אם תנאי ההנפקה של המניות קובעים אחרת.

 אישור בעלות .18.5

ללת בין המניות בעל מניה שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכ
הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים לא יוכל להשתתף ולהצביע 
באסיפה כללית אלא אם המציא לחברה אישור בעלות לפחות שני ימי עסקים לפני 

 מועד האסיפה הכללית.

 פסילת כתבי הצבעה .18.6

כתבי  בכפוף להוראות כל דין, מזכיר החברה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לפסול
 הצבעה או כתבי הרשאה במקרים הבאים:

 
קיים חשש סביר כי הינם מזויפים או כי ניתנו מכוחן של מניות, אשר ניתנו  א.

 מכוחן כתבי הרשאה או כתבי הצבעה אחרים. 
  –לגבי כתבי הצבעה  ב.

 אם סומנו בהם יותר מבחירה אחת עבור החלטה מסוימת; (1)
לקבלתם כולל קולות של מי שאינם  אם לגבי החלטות, שהרוב הדרוש (2)

 בעלי ענין אישי באישור, לא סומן  האם יש או אין ענין אישי כאמור;

 הצבעת פסול דין .18.7

פסול דין רשאי להצביע רק על ידי נאמן, אפוטרופוס טבעי, או אפוטרופוס חוקי אחר. 
 אנשים אלה רשאים להצביע בעצמם או על ידי שלוח.

 הצבעת בעלים משותפים במניה .18.8

מקום ששני בעלי מניות או יותר הינם בעלים משותפים במניה, יצביע אחד מהם, בין 
בעצמו בין על ידי שלוח ובין בכתב הצבעה. יבקשו להשתתף בהצבעה יותר משותף 
אחד יוכל להצביע ראשון השותפים בלבד. למטרה זו ייחשב ראשון השותפים, האדם 

 ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות.

 אסיפה כללית פרטיכל .18.8

יושב ראש האסיפה הכללית יגרום לכך כי פרטיכל של כל אסיפה כללית יתנהל כראוי 
 ויכלול:

 
 שם בעל המניות או השלוח ומספר המניות המוחזקות על ידו.  .א
 –עיקרי הדיון, כל ההחלטות שהתקבלו או נדחו באסיפה כללית ואם נתקבלו  .ב

 באיזה רוב.

יהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי פגם בכינוס האסיפה הכללית או בנ .18.18
שנקבעו בחוק או בתקנון החברה, לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, 

 לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגע בדיונים שהתקיימו בה.
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 מינוי שלוח להצבעה .18

 הצבעה באמצעות שלוח .18.1

עלי המניות, רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע בעל מניות, הרשום במרשם ב
במקומו, בין באסיפה כללית מסוימת  ובין באסיפות כלליות של החברה באופן כללי, 
בין באופן אישי ובין באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח 

לפני מועד האסיפה הכללית. במידה  שעות 49שני ימי עסקיםנמסר לחברה לפחות 
, אזי כתב הרשאה שהופקד לפני אסיפה מסוימתוכתב ההרשאה אינו לאסיפה כללית 

 כללית אחת יהיה יפה גם לאסיפות כלליות אחרות שלאחריה.

האמור יחול גם על בעל מניות, שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו 
 באסיפה הכללית.

השלוח הדין, שלוח שמונה על ידי בעל מניות כאמור )להלן: "בכפוף להוראות 
"( רשאי למנות שלוח אחר בתנאים החלים על מינוי השלוח המקורי כמפורט המקורי

 בסעיף זה, במידה וניתן לכך היתר בכתב ההרשאה לשלוח המקורי.

 שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. 

 נוסח כתב הרשאה .18.1

ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה על  םייחתכתב ההרשאה 
בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה  םייחתהוא תאגיד 

אישור בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב 
ו, לקבל הרשאה יערך בנוסח המפורט להלן. מזכיר החברה יהיה רשאי, לפי שיקול דעת

כתב הרשאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. החברה תקבל רק כתב 
הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה, ובלבד שיהיה מאושר על ידי עורך דין בעל 

 רשיון ישראלי או נוטריון.
====================================================== 

 כתב הרשאה 

 תאריך:_________          לכבוד
 מנורה מבטחים החזקות בע"מ

 כתובת החברה[]
 

 ג.א.נ.,
 

 )"החברה"( מנורה מבטחים החזקות בע"מ  אסיפה כללית שנתית/מיוחדת של  הנדון:
 שתיערך ביום ________)"האסיפה"(

אני הח"מ, _____________, מס' תעודת זיהוי/רישום ______________, 
 1.- מניות רגילות בנות)*( הבעלים הרשום  של _____________  מרח'_____________, שהנני

____________ ו/או  )**( ש"ח ערך נקוב כל אחת, מיפה בזאת את כוחו של _____________ ת.ז.
_____________ ת.ז. ____________ ו/או _____________ ת.ז. ___________ להשתתף 

אסיפה נדחית של האסיפה שבנדון של החברה/בכל  ולהצביע בשמי ובמקומי באסיפה שבנדון ובכל
 אסיפה כללית של החברה, עד שאודיעכם אחרת.

________ 
 חתימה

_________________________ 
לכמות אחרת של מניות החברה  סיתייחבעל מניות רשום יכול להעניק מספר כתבי הרשאה, כל אחד מהם  )*(

 המוחזקות על ידו, ובלבד שלא יעניק כתבי הרשאה לכמות מניות הגדולה מהכמות המוחזקת על ידו.
במקרה שמיופה הכח אינו אוחז בתעודת זהות ישראלית, ניתן לציין במקום גם מספר דרכון ואת המדינה  )**(

 שהעניקה את הדרכון.

====================================================== 
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הצבעה על פי כתב ההרשאה תהיה חוקית אף אם לפני כן נפטר הממנה, או נעשה פסול  .18.3
התפרק, או בטל את כתב ההרשאה, או  -דין, או פשט את הרגל, או אם הוא תאגיד 

תב במשרד החברה הוא ניתן, אלא אם נתקבלה הודעה בכ אליההעביר את המניה ביחס 
 לפני האסיפה כי אירע אירוע כאמור. 

 כתב הצבעה .11

בעל מניות יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה בנושאים  .11.1
המפורטים להלן, אלא אם החברה תהיה זכאית על פי הדין לפטור, מלא או חלקי, 

לתוקף רק עם זה ייכנס  21ממשלוח כתבי הצבעה בכלל או בנסיבות מסוימות. סעיף 
 לחוק החברות לתוקף. 91– 97כניסתם של סעיפים 

 מינוי דירקטורים ופיטוריהם. .א

אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית בהתאם להוראות  .ב
 לחוק החברות.  271עד  299 -ו 211סעיפים 

 לחוק. 320מיזוג לפי סעיף  .ג

 עה.   כל נושא שנקבע בתקנון כי ניתן להצביע בו בכתב הצב .ד

 כל נושא נוסף שנקבע בדין. .ה

 נוסח כתב ההצבעה .11.1

נוסח כתב ההצבעה יהיה כמפורט להלן, כל עוד לא יקבע נוסח מחייב אחר בדין ואם 
יקבע נוסח מחייב אחר בדין יחול נוסח זה בשינויים המחוייבים. מזכיר החברה או כל 

להתאים את  מי שיוסמך על ידי דירקטוריון החברה לזמן את האסיפה, יהיה רשאי
 נוסח כתב ההצבעה בהתאם להחלטות שעל סדר היום. 

====================================================== 
 כתב הצבעה

 תאריך:_________
 לכבוד

 מנורה מבטחים החזקות בע"מ
 כתובת החברה[]

 
 ג.א.נ.,

 
 אסיפה כללית שנתית/מיוחדת של החברה שתיערך ביום ________)"האסיפה"( הנדון:

 
אני הח"מ, _____________, מס' תעודת זיהוי/רישום ______________, 

של   )*(מרח'_____________, שהנני הבעלים הרשום/בעל כתב הרשאה מתאים המצ"ב
ל אחת מודיע בזאת כי הצבעתי ש"ח ערך נקוב כ 1.- מניות רגילות בנות )**(_____________ 

 באסיפה ובכל אסיפה נדחית לאסיפה זו של החברה הינה כמפורט להלן.
 

מספר 
ההחלטה על 

 סדר היום

 
 נושא ההחלטה

ענין אישי של בעל המניות  )***(ההצבעה
 )****( בהחלטה

 אין יש נגד נמנע בעד
       
       

____________ 
 חתימה

________________ 
 באם המניות מוחזקות דרך החברה לרישומים יש לצרף אישור בעלות. )*(

במידה ובעל המניות מבקש להצביע באופן שונה עבור כל חלק ממניותיו, יש להגיש כתב הצבעה נפרד עבור כל כמות  )**(
 של מניות בגינן יצביע באופן שונה.
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החלטה הרלבנטית. באם יסומנו יותר מבחירה אחת בהתאם לבחירה בין בעד, נמנע או מתנגד לקבלת ה Xיש לסמן  )***(
 , אזי תפסל ההצבעה עבור אותה החלטה.מסוימתעבור החלטה 

במקום המתאים  Xבהחלטות שהרוב הדרוש לקבלתם כולל קולות של מי שאינם בעלי ענין אישי באישור, יש לסמן  )****(

 עבור אותה החלטה. תיפסל ההצבעה - Xהאם יש או אין ענין אישי כאמור. לא יסומן  -
========================================================

== 
 

 משלוח כתב הצבעה .11.3

כתב ההצבעה ישלח על ידי החברה לבעלי המניות, הרשומים במרשם בעלי המניות של 
החברה והזכאים להצביע באסיפה הכללית, יחד עם ההודעה על קיום האסיפה 

 הכללית. 

קיום אסיפה כללית בעיתון או בכל דרך אחרת שאינה הודעה פורסמה הודעה על 
  אישית לבעלי המניות באמצעות הדואר, ישלח כתב ההצבעה מיד עם פרסום ההודעה.

 כתב ההצבעה ישלח על ידי החברה על חשבונה. 

 אופן השימוש בכתב הצבעה .11.4

כתב ההצבעה, אשר הגיע למשרדה הרשום של החברה לפחות שני ימי עסקים לפני 
מועד הכינוס של האסיפה הכללית ולא נפסל על ידי מזכיר החברה, יחשב כהשתתפות 

 והצבעה של בעל המניות, אשר שלח אותו, לכל דבר וענין, לרבות לענין המנין החוקי.

כתב הצבעה שהתקבל בחברה כאמור בסעיף זו לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה 
לעניין ההחלטה על דחיית האסיפה  לגביו הצבעה באסיפה הכללית, ייחשב כנמנע

 ויימנה באסיפה הנדחית לפי אופן ההצבעה המופיע בו.

 הודעת עמדה .11.5

הדירקטוריון וכן מי שלדרישתו כדין מתכנסת אסיפה מיוחדת, רשאים לשלוח לבעלי 
המניות הודעת עמדה על מנת לשכנע את בעלי המניות לגבי אופן הצבעתם בנושאים 

ההצבעה. הודעת העמדה תשלח על חשבון החברה יחד עם העומדים להצבעה בכתב 
 כתב ההצבעה.

לעיל, רשאי בעל מניות  112.זומנה אסיפה כללית באחד מהנושאים המנויים בסעיף 
לפנות לחברה בבקשה לשלוח הודעת עמדה מטעמו ליתר בעלי המניות בחברה. אלא 

מניות וכן היא אם יקבע אחרת בדין, הודעת עמדה כאמור תישלח על חשבון בעל ה
ימים לפני כינוס  10תישלח רק אם נמסרה במשרדה הרשום של החברה לפחות 

 האסיפה הכללית.

דירקטוריון חברה רשאי לשלוח לבעלי המניות הודעת עמדה כתגובה להודעת עמדה, 
אשר נשלחה לפי הוראות סעיף זו, או כתגובה לכל פניה אחרת לבעלי  המניות. הודעת 

 על חשבון החברה. עמדה כאמור תישלח
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 הדירקטוריון -פרק רביעי 

 סמכויות הדירקטוריון .11.11

 סמכויות הדירקטוריון הינם כמפורט בדין ובהוראות תקנון זה. .11.1.11.1

 זכויות החתימה של החברה ויפוי כח מטעמה .11.1.11.1

הדירקטוריון יקבע את זכויות החתימה בחברה לנושאים שונים. חתימתו של  .11.1.1.11.1.1
הדירקטוריון, באופן כללי או למקרה כל אדם שימונה מדי פעם בפעם על ידי 

מיוחד, בין בעצמו ובין יחד עם אנשים נוספים, יחד עם חותם או חותמת 
החברה או שמה המודפס, תחייב את החברה, בתנאים כפי שייקבעו על ידי 

 הדירקטוריון.

לקבוע זכויות חתימה נפרדות לגבי עניינים שונים  רשאי הדירקטוריוןרשאי  .11.1.1.11.1.1
 של החברה ולגבי גובה הסכומים לגביהם מוסמכים האנשים לחתום.

 הכוחהדירקטוריון רשאי מפעם לפעם ליפות את כוחו של כל אדם להיות בא  .11.1.3.11.1.3
של החברה לאותן מטרות ובאותן סמכויות ותנאים ולאותה תקופה כפי 

ריון לתת לכל בא כח כאמור, את הסמכות שימצא לנכון וכן רשאי הדירקטו
, כל או חלק מהסמכויות, ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לאחר להעביר

 לו.

 משרדה הרשום של החברה .11.3.11.3

 הדירקטוריון יקבע מהו משרדה הרשום של החברה.

 מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם .13.11

 מספר הדירקטורים .13.1.11.1

א יותר משלושה עשר, אלא אם ולשניים מספר הדירקטורים בחברה יהיה לא פחות מ
 יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית.

 זהות הדירקטור .13.1.11.1

 חבר הדירקטוריון יכול להיות נושא משרה אחרת בחברה. .13.1.1.11.1.1

  לכהן כדירקטור בחברה. לא יוכל תאגיד .13.1.1.11.1.1

 מינוי דירקטורים ומשך כהונתם .13.3.11.3
 

הדירקטורים יבחרו מדי אסיפה שנתית, ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה  א.
השנתית הבאה וכל עוד לא כונסה אסיפה שנתית, אלא אם כן תתפנה משרתם 

 .ו/או להוראות כל דין קודם לכן בהתאם להוראות תקנון זה
 

הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה בה נבחרו, אלא 
 אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינוים.

 
הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת, בכל אסיפה שנתית יחשבו  ב.

כאילו פרשו ממשרתם. דירקטור פורש יוכל להיבחר מחדש. על אף האמור 
לעיל, לא מונו באסיפה שנתית דירקטורים ימשיכו הדירקטורים המכהנים 

 בכהונתם.
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אסיפה מיוחדת של החברה רשאית למנות דירקטורים לחברה במקום   ג.
וכן למנות דירקטורים נוספים לדירקטוריון  סקהדירקטורים  שכהונתם הופ

 .החברה עד למספר המקסימלי המותר על פי התקנון
 

ג לעיל, לא יחולו על מינוי ומשך כהונתם של  –א  23.3הוראות סעיפים  ד.
 .דירקטורים חיצוניים, אשר לגביהם יחולו הוראות חוק החברות

 
תקופות כהונתו הכוללת  -  ניהגבלת תקופת כהונתו הכוללת של דירקטור חיצו ה.

 .שנים תשעשששל דירקטור חיצוני לא תעלה על 

 מינוי דירקטורים על ידי הדירקטוריון .13.4.11.4

לדירקטורים הזכות, בכל עת, בהחלטה, למנות כל אדם כדירקטור בכפוף למספר 
של הדירקטורים שנקבע בתקנון זה, אם לשם מילוי מקום שהתפנה באקראי  המרבי

ואם כתוספת לדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כך יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה 
 ויוכל להיבחר מחדש.

 דירקטור חליף .13.5.11.5

"(, לפטר דירקטור חליףדירקטור רשאי מפעם לפעם למנות לעצמו דירקטור חליף )"
וכן למנות דירקטור חליף אחר במקום כל דירקטור חליף  דירקטור חליף כזה,

ובין בדרך קבע. לא יכהן  מסוימתשמשרתו התפנתה מסיבה כלשהי, בין לישיבה 
כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או 

 כדירקטור חליף.

 ]בוטל[ .13.6

 חליף דירקטור דרך מינוי או פיטורי  .13.7.11.6

ידי הודעה בכתב למזכיר החברה -פיטורין של דירקטורים חליפים יעשה עלכל מינוי או 
בחתימת הממנים או המפטרים ויכנס לתוקף בתאריך הנקוב בהודעת המינוי או 

 הפיטורין, או בתאריך מסירתה למזכיר החברה, לפי המאוחר.

 הוראות שונות לגבי דירקטורים חליפים .13.8.11.7

 יפים:ההוראות הבאות יחולו לגבי דירקטורים חל
 
עבורו לדירקטור חליף תהיינה כל הסמכויות שיש לדירקטור שהוא משמש  .א

. על אף האמור לעיל דירקטור חליף לא יוכל להצביע באותן כדירקטור חליף
 הישיבות בהן נכח הדירקטור עצמו.

 
משרת דירקטור חליףתתפנה מאליה אם משרתו של הדירקטור שהוא משמש  .ב

 כדירקטור חליף.עבורו 

 הפסקת כהונתו של דירקטור .13.8.11.8

 כהונתו של דירקטור תיפסק בכל אחד מהמקרים הבאים: .13.8.1.11.8.1
 
 אם התפטר ממשרתו על ידי מכתב חתום בידו, שהוגש לחברה. א. .א

 
 אם הוכרז כפושט רגל או התפשר עם נושיו במסגרת הליכי פשיטת רגל. ב. .ב

 

 אם הוכרז פסול דין. ג. .ג
 

 במותו. ד. .ד
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שהתקבלה על ידי האסיפה הכללית של אם הועבר ממשרתו בהחלטה   ה. .ה

  החברה, אף לפני תום תקופת כהונתו.
 

 לחוק החברות. 232אם הורשע בעבירה, כאמור בסעיף  .ו
 

 231אם הופסקה כהונתו על ידי הדירקטוריון, בהתאם להוראות סעיף  .ז
 לחוק החברות. 

 לחוק החברות. 232אם הורשע בעבירה, כאמור בסעיף  .ח
 

א לחוק  232אכיפה מנהלית, בהתאם לסעיף אם התקבלה החלטת ועדת  .ט
 החברות.

 
 .לחוק החברות 233לפי החלטת בית משפט כאמור בסעיף  .י.ט

 א לחוק החברות.241א או 227במועד מתן הודעה לפי סעיף  .יא
 

 

 השלכות הפסקת כהונתו של דירקטור על פעולת הדירקטוריון .13.18.11.8

במקרה שיתפנה מקום דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול 
המינימלי של  מהמספרכל עוד לא ירד מספרם של הדירקטורים הנשארים 

  הדירקטורים שנקבע בתקנון או על ידי האסיפה הכללית.

פחת מספר הדירקטורים מהאמור לעיל, יהיו רשאים הנותרים לפעול אך ורק כדי לזמן 
 אסיפה כללית של החברה.

 שכר חברי הדירקטוריון .13.11.11.18

חברי הדירקטוריון, שאינם דירקטורים חיצוניים, לא יקבלו שכר מכספי החברה, אלא 
אם תחליט על כך האסיפה הכללית ובסכום שהאסיפה הכללית תקבע, בכפוף 

 להוראות הדין. 

תפות שכרם של הדירקטורים יכול שיקבע כתשלום כולל, או כתשלום בגין השת
 , או כל שכר אחר אשר אושר לפי כל דין.. בישיבות או כל שילוב שלהם

להחזיר הוצאות  ,או בכל דרך אחרת לפי כל דין ,החברה רשאית, בהחלטת דירקטוריון
 שהוצאו על ידי הדירקטור לצורך ביצוע תפקידו.

 פעולות הדירקטורים .14.13

 כינוס ישיבות דירקטוריון .14.1.13.1

  לכנס את הדירקטוריון בכל עת.יושב ראש הדירקטוריון רשאי  א.

 4יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון לפי צרכי החברה ולפחות  ב.
פעמים בשנה, באופן המאפשר לחברה  לקיים אחר הוראות הדין לעניין פרסום 

  דוחות כספיים ודיווח לציבור.

ריון, יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון ויקיים ישיבת דירקטו ג.
בנושא שיפורט, לדרישת לפחות שני דירקטורים או לדרישת דירקטור אחד 

 דירקטורים מכהנים.   1 – בלבד אם היו לחברה פחות מ

יושב ראש הדירקטוריון יפעל בלא דיחוי לזימון של ישיבת דירקטוריון בתוך  ד.
שנתגלו יום מיום שיודיע לו דירקטור בחברה כי נודע לו על ענין של החברה  14

בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין או מיום שידווח לו רואה 
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החשבון המבקר של החברה כי נודע לו על ליקויים מהותיים בבקרה 
 החשבונאית של החברה. 

 
הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב  ה.

יום מיום ההודעה או הדיווח, ישיבה  14וך ראש הדירקטוריון, ללא דיחוי ות
 .של הדירקטוריון
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 זימון ישיבת דירקטוריון .14.1.13.1

, כמפורט  פה או בכתב-כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל .14.1.1.13.1.1
 .לפני המועד הקבוע לישיבה שעות 24ובלבד שההודעה תינתן לפחות  להלן,

רקטוריון רשאי בהתאם להוראת חוק החברות, במקרים דחופים, יהא הדי
 להתכנס ללא הודעה, בהסכמת רוב מבין חברי הדירקטוריון.

לדירקטור בכתב, יכול שתהיה תימסר  אם הודעה כאמור  א.
באמצעות פקסימיליה או בדואר האלקטרוני או באמצעי 
תקשורת אחר והכל למען או מספר הפקסימיליה או כתובת 

ודעות הדואר האלקטרוני או הכתובת אליה ניתן לשלוח ה
באמצעי תקשורת אחרים, לפי הענין, שמסר הדירקטור למזכיר 

 ו בהודעה בכתב למזכיר לאחר מכן. החברה עם מינויו, א

באופן  יכול שתהיה  ,פה-בעל לדירקטור תימסר אם הודעה כאמור ב.
אישי או בהודעה טלפונית למספר הטלפון, שמסר הדירקטור 

למזכיר  ו/או בעל פה בלמזכיר החברה עם מינויו, או בהודעה בכת
 לאחר מכן.

יראו הודעה שנמסרה או נשלחה כאמור כאילו ניתנה לדירקטור באופן 
 אישי ביום מסירתה או משלוחה כאמור. 

ההודעה לחליף או לבא כח אלא אם הודיע  רתימסמונה חליף או מונה בא כח,  .14.1.1.13.1.1
 הדירקטור כי הוא מבקש להמציא את ההודעה גם אליו.

סביר של הודעת הזימון תכלול את מקום ומועד ישיבת הדירקטוריון, ופירוט  .14.1.3.13.1.3
הנושאים שעל סדר יומה וכן כל חומר נוסף שיושב ראש הדירקטוריון כל 

 ביקש לצרף להודעת הזימון.

   סדר היום לישיבות הדירקטוריון  .14.3.13.3

ת סדר היום לישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון ויכלול א
 הנושאים הבאים:

 נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון. א.

 ה לעיל. –ג  24.1נושאים שבגינם נקבעה ישיבה, כאמור בסעיפים  ב.
 
כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן  .ג

סביר )בהתחשב בטיב הנושא( בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכללו  בסדר 
 היום.

 מנין חוקי .14.4.13.4

המנין החוקי לישיבות יהיה רוב חברי הדירקטוריון, שאינם מנועים על פי הדין 
  מלהשתתף בישיבה, או כל מניין אחר שייקבע הדירקטוריון ברוב חבריו מעת לעת.

 קיום ישיבה באמצעי תקשורת .14.5.13.5

הדירקטוריון רשאי לקיים את ישיבת הדירקטוריון באמצעות שימוש בכל אמצעי 
 לבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.תקשורת, וב

החלטה כאמור יכול שתתקבל באישור, שניתן באמצעי תקשורת של חלק 
מהדירקטורים, במידה והדירקטורים שלא אישרו את ההחלטה לא היו זכאים 
להשתתף בדיון ובהצבעה בענין החלטה זו על פי כל דין ובלבד שאישרו באמצעי 

 ת כי ידוע להם על הכוונה לקבל החלטה כאמור.תקשור
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 הצבעה בדירקטוריון .14.6.13.6

שאלות המתעוררות בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב קולות הדירקטורים 
הנוכחים והמצביעים )או המשתתפים, במקרה של הצבעה באמצעות אמצעי 

, לכל ב. לעיל לעניין דירקטורים חליפים 23.9 סעיףתקשורת(, כאשר בכפוף להוראות 
 דירקטור יהיה קול אחד.

 קבלת החלטות ללא התכנסות .14.7.13.7

וללא צורך בהודעה  הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל,
ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא  מוקדמת,

 .שלא להתכנס לאותו דיון להחלטה הסכימו לכך

יו"ר הדירקטוריון  את פרוטוקול ההחלטות ויציין כי התקבלו החלטות כאמור ירשום 
 פה או באמצעי תקשורת אחר.-התקבלה הסכמת כל הדירקטורים  בכתב, בעל

 החלטה שאושרה באמצעי תקשורת .14.8.13.8

החלטה שאושרה באמצעי תקשורת על ידי הדירקטורים דינה כדין החלטה שנתקבלה 
 לעיל.   24.9כדין בישיבת הדירקטוריון ויחולו עליה הוראות סעיף 

 תוקף פעולות הדירקטורים .14.8.13.8

כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטורים או על ידי ועדה של הדירקטוריון 
ר יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה או על ידי כל אדם הפועל כדירקטו

פגם במינויו של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו 
 פסולים ממש כאילו כל אדם כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

 פרטיכלים של ישיבות דירקטוריון .14.18.13.18

הדירקטוריון יתנהלו כראוי יושב ראש הדירקטוריון יגרום לכך כי פרטיכלים מישיבות 
 ויכללו:

 
 שמות המשתתפים והנוכחים בכל ישיבה. א.

  
 כל ההחלטות ועיקרי הדיון בישיבות האמורות. ב.

 
כל פרטיכל כזה שיחתם על ידי יושב ראש הדירקטוריון שבאותה ישיבה או על ידי 
 יושב ראש הדירקטוריון בישיבה שלאחריה יתקבל כהוכחה לכאורה על העניינים

 שנרשמו בפרטיכל זה.

 אישור עסקאות שאינן חריגות  .15

 אותעסקוכל עוד לא נקבע אחרת על ידי דירקטוריון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות, 
של החברה עם נושא משרה בה  או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה 

ועדת  על ידידירקטוריון או ה ל ידייש בה ענין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, תאושרנה ע
 מסוימת. אישור כאמור יכול שיהיה בין חד פעמי לעסקה המנהל הכללי ל ידיהביקורת או ע

 של עסקאות. מסויםובין כללי לסוג 

 ועדות דירקטוריון .16.14

לחוק החברות, הדירקטורים יכולים למסור את  112בכפוף להוראות סעיף  .16.1.14.1
לנכון והם יכולים מדי פעם בפעם  סמכויותיהם או חלק מהם לועדות כפי שימצאו

להרחיב, לצמצם או לבטל העברת סמכות זו, ואולם אין בצמצום או ביטול סמכות 
כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, 
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שלא ידע על השינוי כאמור. כל ועדה שכזו חייבת, בשעה שתשתמש בסמכות כאמור, 
 ל ההוראות שתינתנה לה מפעם לפעם על ידי הדירקטורים. למלא אחר כ

כל ועדת דירקטוריון תכלול לפחות שני דירקטורים, אשר אחד מהם הינו דירקטור  .16.1.14.1
תכלול לפחות כל חבריה יהיו דירקטורים, היא חיצוני,  למעט ועדת ביקורת, אשר 

רוב חבריה , הכל הדירקטורים החיצוניים של החברה יהיו חברים ב ,שלושה דירקטורים
 .חיצוני, ויו"ר הועדה יהא דירקטור יהיו דירקטורים בלתי תלויים

על הישיבות והדיונים של כל ועדת דירקטוריון תחולנה ההוראות בדבר ישיבות  .16.3.14.3
 , בשינויים המתאימים, כל עוד לא נקבעו הוראות אחרות על ידיוןדירקטורי

לעניין זה, ובתנאי שהמנין החוקי לישיבותיה של ועדה כאמור יהיה לפחות  הדירקטוריון
 רב חבריה.

החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת  .16.4.14.4
 הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

ה שהתקבלה החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת הדירקטוריון, כמוה כהחלט .16.5.14.5
או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע במפורש אחרת על ידי הדירקטוריון 

 לענין מסוים או לגבי ועדה מסוימת.

לעיל, הרכבה וסדרי עבודתה של ועדת הביקורת של החברה, זה  29בסעיף ר ומאף האעל  .16.6.14.6
 ., כפי שיהיו מעת לעתיהיו בהתאם להוראות חוק החברות

 ריוןיושב ראש הדירקטו .17.15

 מינוי .17.1.15.1

 רשאי הדירקטוריון יבחר באחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון וכן א.
יושב ראש הדירקטוריון בהחלטת המינוי את התקופה שבה יכהן  הוא לקבוע
 במשרתו. 

יכהן יושב ראש הדירקטוריון בכהונתו  אם לא נקבע אחרת בהחלטה על מינויו ב.
 .מינויו ו/או מונה אחר במקומוכל עוד הוא מכהן כדירקטור ולא בוטל 

יבחר  ו/או בוטל מינויו חדל יושב ראש הדירקטוריון לכהן כדירקטור בחברה ג.
הדירקטוריון בישיבת הדירקטוריון הראשונה שתתקיים לאחר מכן יושב ראש 

 .בהתאם לסק' ב' לעיל חדש, שיכהן בתפקידו לתקופה
 

רקטוריון באחד מחבריו נעדר יושב ראש הדירקטוריון מישיבה, יבחר הדי .ד
לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון , ואולם לא יהיה למי שנבחר 

 קול נוסף בהצבעות הדירקטוריון. 

 סמכויות .17.1.15.1

יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויחתום על פרוטוקול  א.
 הדיון. 

 
ושב ראש היו הקולות שקולים בהחלטה בדירקטוריון, לא יהיה לי ב.

 הדירקטוריון קול נוסף. 

יושב ראש הדירקטוריון רשאי, בכל עת, מיוזמתו או לפי החלטת  ג.
הנוגעים לעסקי  םבענייניהדירקטוריון, לדרוש דיווחים מהמנהל הכללי 

 החברה. 

 סייגים לפעולות יושב ראש דירקטוריון .17.3
 



 

27 

כמנהלה הכללי של החברה, אלא  נולא יכה או קרובו יושב ראש דירקטוריון א.
 להלן.  292.  סעיף אם מונה בהתאם להוראות

לא יכהן כיושב ראש הדירקטוריון מי שכפוף למנהל הכללי, במישרין או  ב.
 .בעקיפין

 יושב ראש הדירקטוריון לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.  .ג

אלא ללי לא יוקנו ליושב ראש הדירקטוריון או לקרובו סמכויות המנהל הכ ד.
 .להלן 292. סעיף בהתאם להוראות

חברה או בתאגיד ביושב ראש הדירקטוריון לא יכהן כבעל תפקיד אחר  ה.
בשליטתה, אך רשאי הוא לכהן כיושב ראש דירקטוריון או כדירקטור בתאגיד 

 .בשליטת החברה
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 נושאי משרה בחברה, שאינם דירקטורים, רואה חשבון מבקר –פרק חמישי 

 כללימנהל  .18.16

 מינוי ופיטורי מנהל כללי .18.1.16.1

הדירקטוריון ימנה מנהל כללי, אם לתקופה קבועה ואם לתקופה בלתי  א.
 מוגבלת. 

 הדירקטוריון רשאי למנות יותר ממנהל כללי אחד.
 

  קביעת שכרו ותנאי עבודתו של המנהל הכללי כפופה לאישור הדירקטוריון, ב.
רו של המנהל הכללי יחשב בכל דרך שהדירקטוריון ימצא לנכון. מקום ששכ

בגדר "עסקה חריגה" וכן במקרה של מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או 
שיפוי, טעונה החלטת הדירקטוריון כאמור, אישור מוקדם של ועדת 

 הביקורת. 

הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן להעביר או לפטר את המנהל הכללי ממשרתו  ג.
 ולמנות אחר או אחרים במקומו.

 ב ראש דירקטוריון כמנהל כללייוש .18.1
 

האסיפה הכללית של החברה רשאית להסמיך את יושב ראש הדירקטוריון  א.
למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו, ובלבד שבמניין 
קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שני שלישים מקולות בעלי 

אינם בעלי עניין אישי באישור וכן מי ש המניות שאינם בעלי השליטה בחברה
בהצבעה. במניין הקולות של בעלי המניות לא יובאו ההחלטה, המשתתפים 

 279על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף  בחשבון קולות הנמנעים.
 לחוק החברות, בשינויים המחוייבים.

 
ועד תוקפה של החלטה כאמור מוגבל לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים ממ ב.

קבלת ההחלטה על ידי האסיפה הכללית. לא נקבעה תקופה להסמכה כאמור, 
 תהיה ההסמכה לתקופה של שלוש שנים.

 
לפני תום תקופת שלוש השנים כאמור ואף לאחר שהסתיימה תקופה זו, 

 , וכך הלאה.כאמור זכאית האסיפה הכללית לקבל החלטה נוספת
 
להסמכת יושב ראש דירקטוריון באופן כללי  סלהתייחההחלטה כאמור יכולה  ג.

 להסמכתו של יושב ראש דירקטוריון מסוים. סלהתייחוכן יכולה היא 

 סמכויות המנהל הכללי וכפיפותו לדירקטוריון .18.3.16.1

המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות  א.
 שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בכל דין או בתקנון  למנהל הכללי יהיו
לאורגן אחר של החברה, והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון וכפוף 

 להנחיותיו.

מנהל  ,המנהל הכללי ימנה ויפטר נושאי משרה בחברה, למעט דירקטורים
  ., מבקר פנימי ומזכירכללי

י כיצד לפעול לענין מסוים; לא קיים הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכלל ב.
המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת 

 לביצוע ההוראה במקומו.
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נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן  ג.
 במקומו או להסמיך אחר להפעילן.

רקטוריון למסור ולהעניק למנהל בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדי ד.
י שיראה בעיניו, והוא פהכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון החברה, כ

רשאי להעניק מסמכויותיו אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות, ובאותם 
התנאים וההגבלות כפי שייראה בעיני הדירקטוריון. כן רשאי הדירקטוריון 

 כאמור. לשנות או לבטל כל מסירה או הענקה

 חובות הדיווח של המנהל הכללי .18.4.16.3

המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מהותי 
מהותית של החברה מהמדיניות שקבע הדירקטוריון. לא היה  הסטיילחברה או על כל 

 לחברה יושב ראש דירקטוריון, מכל סיבה שהיא, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי
 הדירקטוריון. 

המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע 
 הדירקטוריון.

המנהל הכללי ידווח ליושב ראש הדירקטוריון, על פי דרישתו, דיווחים בעניינים 
 . .הנוגעים לעסקי החברה ולניהולה התקין כאמור

 האצלת סמכויות המנהל הכללי .18.5.16.4

אישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו. המנהל הכללי רשאי, ב
 אולם, אין האצלת הסמכויות כאמור פוטרת את המנהל הכללי מאחריות לאמור. 

 מזכיר, מבקר פנימי וממלאי תפקידים אחרים בחברה .18.17

 מזכיר .18.1.17.1

הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה, בתנאים שימצא לנכון, ולמנות  .18.1.1.17.1.1
 מזכיר משנה ולקבוע את תחומי תפקידיהם וסמכויותיהם. 

לא מונה מזכיר לחברה, ימלא המנהל הכללי, או מי שהוא יסמיך לכך ובהעדר  .18.1.1.17.1.1
מנהל כללי מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, את התפקידים הקבועים 

 כל דין, על פי תקנון זה ועל פי החלטת הדירקטוריון. למזכיר על פי

 מבקר פנימי .18.1.17.1

הממונה הארגוני מטעם החברה על המבקר הפנימי הינו יושב ראש  .18.1.1.17.1.1
 .הדירקטוריון

ועדת הביקורת הצעה לתכנית עבודה שנתית או להמבקר הפנימי יגיש  .18.1.1.17.1.1
ועדת הביקורת של הדירקטוריון, בשינויים  תקופתית, אשר תאושר על ידי

  .ההנראים ל

 ממלאי תפקידים אחרים בחברה .18.3.17.3

גם ממלאי תפקידים ר הדירקטוריון רשאי להחליט כי בנוסף למנהל הכללי והמזכי
. במקרה כאמור ימנה מסויםאחרים ימונו על ידו, בין אם באופן כללי או במקרה 

הדירקטוריון את ממלא התפקיד, יגדיר את תפקידו וסמכויותיו וכן יקבע את שכרו 
 עבודתו. ותנאי

 רואה חשבון מבקר .38.18
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האסיפה הכללית השנתית תמנה רואה חשבון מבקר לתקופה שעד תום האסיפה  .38.1.18.1
רשאית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון מבקר  על אף האמור, השנתית הבאה.

לתקופה שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית, שלאחר האסיפה הכללית 
מבקר מונה לתקופה כאמור לא תדון האסיפה שבה מונה. במקרה שרואה החשבון ה

השנתית במינוי רואה חשבון מבקר במהלך התקופה האמורה, אלא אם כן תתקבל 
 החלטה על הפסקת כהונתו.

האסיפה הכללית רשאית בכל עת לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר או שלא  .38.1.18.1
 ., בהתאם להוראות כל דיןלחדשה

לאחר קבלת רואה החשבון המבקר של החברה הדירקטוריון יקבע את שכרו של  .38.3.18.3
המלצותיה של ועדת הביקורת או הועדה לבחינת דוחות כספיים )כפי שיקבע על ידי 

 וידווח על כך לאסיפה השנתית של החברה.הדירקטוריון(, 

הדירקטוריון יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים שאינם  .38.4
 כך לאסיפה השנתית של החברה.וידווח על  פעולת ביקורת
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 שמירת הון החברה וחלוקתו -פרק שישי  

 חלוקה .31.18

תתקבל על ידי  דירקטוריון  ןותנאיהאו כל חלוקה אחרת  החלטת החברה על חלוקת דיבידנד
 החברה.

 דיבידנד ומניות הטבה .31.38

 זכות לדיבידנד או למניות הטבה .31.1.38.1

בהתאם לזכויות לבעל מניה בחברה הזכות לקבל דיבידנד או מניות הטבה  .31.1.1.38.1.1
 הצמודות לכל סוג של מניה לעניין זה.

דיבידנד או מניות הטבה יחולקו למי שיהיה רשום במרשם בעלי המניות של  .31.1.1.38.1.1
החברה במועד ההחלטה על החלוקה או במועד מאוחר יותר, אם יקבע מועד 

 "(.המועד הקובעאחר לכך באותה החלטה )להלן: "

ות מיוחדות על פי תנאי הנפקתן, בכפוף לזכויות מיוחדות, המוענקות למני .31.1.3.38.1.3
החברה אשר הוחלט לחלקם כדיבידנד בשיעור יחסי לסכום יחולקו נכסי 

ששולם או שזוכה כשולם על חשבון ערכן הנקוב של המניות המוחזקות בידי 
 בעל המניות.

אם לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות או בהחלטת האסיפה הכללית,  .31.1.4.38.1.4
ההטבה על מניות, שלא היו נפרעות במלואן כל הדיבידנדים ומניות  יחולקו

בתוך תקופה כלשהי אשר בגינה משתלמים הדיבידנדים או מניות ההטבה, 
באופן יחסי לסכומים אשר נפרעו או זוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של המניות 

 במהלך חלק כלשהו מהתקופה האמורה )פרו רטה טמפוריס(.

 תשלום הדיבידנד .31.1.38.1

 דרך התשלום .31.1.1.38.1.1

הוראות אחרות בהחלטה על חלוקת הדיבידנד, מותר  אם לא ניתנו
יהיה לשלם כל דיבידנד בניכוי המס הנדרש על פי כל דין על ידי המחאה 
למוטב בלבד, שתישלח בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה של בעל 

על המניות הזכאי לו, או בהעברה בנקאית. כל המחאה כאמור תיערך 
 האדם שאליו היא נשלחת.  שם

ל בעלים משותפים רשומים, תישלח ההמחאה לאותו בעל במקרה ש
מניות ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות 

 המשותפת. 

משלוח ההמחאה לאדם, אשר במועד הקובע רשום שמו במרשם בעלי 
של אחד  -המניות כבעליה של מניה, או במקרה של בעלים משותפים 

לכל התשלומים שנעשו  מהבעלים המשותפים, תשמש שחרור בנוגע
 בקשר לאותה מניה.

החברה רשאית להחליט כי לא תישלח המחאה מתחת לסכום מסוים, 
ויראו את סכומי הדיבידנד שהיו אמורים להשתלם כאמור כדיבידנד 

 שלא נתבע.

 דיבידנד שלא נתבע .31.1.1.38.1.1
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הדירקטוריון רשאי להשקיע כל סכום דיבידנד שלא נתבע במשך שנה אחת 
או להשתמש בו באופן אחר לטובת החברה עד שייתבע.  לאחר שהכריזו עליו

 החברה לא תהא חייבת לשלם ריבית או הצמדה עבור דיבידנד שלא נתבע.

 

 דיבידנד בעין .31.1.3.38.1.3

רשאית היא לעיל,  31כאמור בסעיף הכריזה החברה על דיבידנד, 
להחליט כי אותו דיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, על ידי חלוקתם של 

לרבות מניות שנפרעו במלואן או אגרות חוב של כל נכסים מסוימים, 
 חברה אחרת או בשילוב של נכסים אלה.

 אופן היוון רווחים וחלוקת מניות הטבה .31.3.38.3

 קרנות .31.3.1.38.3.1

הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו, להפריש לקרנות מיוחדות כל 
סכום שהוא מרווחי החברה, או משערוך נכסיה, או חלקה היחסי 

 המסונפות אליה ולקבוע יעודן של קרנות אלה.בשערוך נכסי החברות 

רווחי החברה שלא בכפוף לכל דין, דירקטוריון החברה יהיה רשאי להוון את  .31.3.1.38.3.1
לעיל  32.3.1)בין שנוצרו כאמור בסעיף  חולקו, או פרמיה על מניות, או קרנות

בין בעלי המניות הזכאים באופן שיהיו  םחלקלוובין  שנוצרו בדרך אחרת( 
בידיהם בתורת הון, ושבכסף מהוון זה, כולו או מקצתו, ישתמשו בשם אותם 
בעלי מניות לפירעון מלא, אם לפי הערך הנקוב ואם בתוספת אותה פרמיה 
שההחלטה תקבע, של מניות, שיחולקו בהתאם לכך, ושחלוקה זו או תשלום 

י המניות כתמורה מלאה בעד טובת ההנאה זה יתקבלו על ידי אותם מחזיק
 שלהם בסכום המהוון האמור, כפי שיקבע הדירקטוריון.

החברה בהחליטה על חלוקת מניות הטבה רשאית להחליט כי החברה תעביר  .31.3.3.38.3.3
לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד, סכום כזה שהיוונו יהיה 

לרכישת מניות בחברה  מספיק כדי להקצות למי שבאותה עת יהיה בעל זכות
)לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר יותר(, מניות הטבה בערך 
נקוב כזה, אשר היו מגיעות לו אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות ערב 
המועד הקובע במחיר הזכות שיהיה בתוקף באותה עת. והיה אם לאחר 

ת המניות או חלק המועד הקובע ינצל בעל הזכות האמורה את זכותו לרכיש
מהן, יקצה לו הדירקטוריון מניות הטבה נפרעות במלואן בערך נקוב כזה 
ומסוג כזה אשר היו מגיעים לו אילו ניצל ערב היום הקובע את הזכות לרכישת 
המניות שרכש בפועל, וזאת על ידי היוון מתאים שייעשה על ידי הדירקטוריון 

הערך הנקוב של מניות ההטבה  מתוך הקרן המיוחדת האמורה. לעניין קביעת
שיחולקו, יראו כל סכום שהועבר לקרן המיוחדת שנוצרה בגין חלוקת מניות 
הטבה קודמות, כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות את בעלי הזכות 

 לרכישת מניות בחברה, למניות הטבה.

סוג בחלוקת מניות הטבה יקבל כל בעל מניות בחברה מניות מסוג אחיד או מה .31.3.4.38.3.4
 שהיקנה לו את הזכויות לקבל את מניות ההטבה, כפי שיקבע הדירקטוריון.

, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי 32.3לשם ביצוע כל החלטה לפי הוראות סעיף  .31.3.5.38.3.5
ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקת מניות הטבה ובייחוד להוציא 

לזכאים וכן  תעודות של שברי מניות ולמכור את השברים כדי לשלם תמורתם
לקבוע את השווי לצורך חלוקה של נכסים מסוימים ולהחליט כי תשלומים 
במזומנים ישולמו לבעלי המניות על סמך השווי שנקבע כך, או כי שברים 

ש"ח לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכויותיהם של כל  1 -שערכם פחות מ
סוימים הצדדים. הדירקטוריון רשאי לשלם מזומנים או להקנות נכסים מ
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אלה לנאמנים בנאמנות לטובת האנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן מהוונת, 
 כפי שיראה לדירקטוריון מועיל.
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 ביטוח שיפוי ופטור נושאי משרה .33.31

החברה תהא רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או  .33.1.31.1
 , במידה המירבית המותרת על פי כל דין. מקצתה

החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו לליות האמור לעיל, מבלי לגרוע מכ .33.1.31.1
עליו עקב פעולה שעשה בתוקף  ווטלישאו תשלום בשל  חבות   בחברהשל  נושא משרה 

 בשל אחת מאלה:, היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה

  הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר. .33.1.1.31.1.1

כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל הפרת חובת אמונים של נושא משרה  .33.1.1.31.1.1
 בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

  .יו לטובת אדם אחרחבות כספית שתוטל על .33.1.3.31.1.3

 .בהתאם להליך מינהליתשלום לנפגע הפרה  .33.1.4.31.1.4

הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות  .33.1.5.31.1.5
 .זה שכר טרחת עורך דיןרות, ובכלל התדיינות סבי

לבטח אחריות של על פי דין כל אירוע אחר אשר בשלו מותר או יהיה מותר  .33.1.6.31.1.6
 נושא משרה.

החברה רשאית לשפות נושאי משרה בה במידה המירבית המותרת על פי כל דין. מבלי  .33.3.31.3
 , תשלוםחברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבותהלגרוע מכלליות האמור לעיל, 

עקב פעולה, שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, או שהוציא  עליולה או הוצאה שהוט
 :כמפורט להלן

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין  .33.3.1.31.3.1
 שניתן כפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

 .בהתאם להליך מינהלי תשלום לנפגע הפרה .33.3.1.31.3.1

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא  .33.3.3.31.3.3
המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל 

נגדו ובלי שהוטלה חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום 
עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום 

בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת  נגדו אך
 .או בקשר לעיצום כספי הוכחת מחשבה פלילית

 " סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" .31.3.4

", כהגדרת מונחים אלו בחוק חבות כספית כחלופה להליך פלילי" -ו
 .החברות

מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות הוצאות שהוציא בקשר עם הליך  .33.3.4.31.3.5
 התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין שהוציא נושא משרה  .33.3.5.31.3.6
בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או  שחויבאו 

באישום פלילי שבו הורשע  בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או
 בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
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לשפות על פי דין כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר  .33.3.6.31.3.7
 נושא משרה.

או  , תשלוםבשל חבות החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה .33.4.31.4
לשיפוי מראש לענין , ובלבד שהתחייבות לעיל 31.331.333.3הוצאה כמפורט בסעיף 

על פי פסק דין, לרבות פסק לטובת אדם אחר או שהוציא חבות כספית שהוטלה עליו 
 בסעיףכאמור  ,דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט

צפויים לאור פעילות לאירועים שלדעת הדירקטוריון  תוגבל, 31.3.131.3.133.3.1
שהדירקטוריון או לאמת מידה לסכום החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן 

ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת  ,בנסיבות הענייןהם סבירים קבע כי 
הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או 

  קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין.  אמת המידה אשר הדירקטוריון

 מחברת שיתקבלו לסכומים בנוסף)  ברההח שתשלם הכולל השיפוי סכום מקרה בכל .31.5
 שרכשה משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח במסגרת ו,אם יתקבל ,ביטוח

 השיפוי כתבי כל פי על, במצטבר בחברה המשרה לכל נושאי( ורכשה במידה החברה,
 דוחותיה לפי החברה של העצמי מההון %21 על יעלה לא החברה ידי על להם שיוצאו

 .למועד השיפוי נכון שיהיו כפי האחרונים המאוחדים הכספיים

 .נושא משרה בה בדיעבד לשפותחברה רשאית ה .33.5.31.6

נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, ובדיעבד  מראשהחברה רשאית לפטור  .33.6.31.7
, למעט במידה המרבית המותרת על פי כל דין בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה

על אף האמור, החברה  .עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה החברה מאחריותו כלפי
איננה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו כלפיה בהחלטה או בעסקה שלבעל 

, כמשמעות מונחים אלה בחוק השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי
 .החברות

שיהיה בהן כדי  , אינן מכוונות ולא תתפרשנה כךועל סעיפי המשנה ב 33הוראות סעיף  .33.7.31.8
המפורטים  להגביל את החברה בכל צורה שהיא לגבי  ביטוח ו/או  שיפוי ביחס לאנשים

 להלן:

, לרבות עובדים, סוכנים, יועצים, או בחברה שאינם בגדר נושא משרהמי  (א)
 .שאינם נושאי משרה בה קבלנים של החברה 

 נושאי משרה בחברות אחרות.  (ב)

לענין פטור, שיפוי וביטוח של נושאי החברה תהיה רשאית להתקשר בחוזה 
משרה בחברות בשליטתה, חברות קשורות או חברות אחרות בהן יש לה ענין 

, ויחולו לענין זה ההוראות לעיל כלשהו, במידה המירבית המותרת על פי כל דין
 . לענין פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה בחברה, בשינויים המתחייבים.

כהגדרתו בהוראת כל דין בנוגע לביטוח אחריות או  -"נושא משרה" , הז 33 לענין סעיף .33.8.31.8
 לשיפוי נושאי משרה בחברה.

זה, התחייבות ביחס לפטור, שיפוי וביטוח כאמור לנושא משרה יכול  33יובהר כי בסעיף  .33.8.31.18
 שתהיה בתוקף גם לאחר שנושא המשרה חדל מלכהן בחברה.
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 מחדש של החברהמיזוג, הצעות רכש, פירוק וארגון  –פרק שמיני 
 

 מיזוג .34.31

הרוב הנדרש לאישור מיזוג על ידי האסיפה הכללית, או אסיפת סוג יהיה רוב רגיל מקולות 
  .או באמצעות שלוח בעלי מניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם

 פירוק .35.33

אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, רשאי המפרק באישורה של אסיפה  .35.1.33.1
לי המניות חלקים מרכוש החברה, והוא רשאי באישור דומה, כללית לחלק בעין בין בע

  להפקיד כל חלק מרכוש החברה בידי נאמנים לטובת בעלי המניות כפי שהמפרק
 באישור הנזכר לעיל ימצא לנכון.

בכפוף לזכויות מיוחדות של מניות, באם הוצאו מניות בזכויות מיוחדות, למניות  .35.1.33.1
מי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על הערך החברה זכויות שוות ביניהן ביחס לסכו

 הנקוב של המניות, בכל הקשור להחזרת ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה 
 בפירוק.
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 שונות -פרק תשיעי 

 הודעות .36.34

על ידי  רלהימסלעיל, הודעה או כל מסמך אחר יכולים  19.4בכפוף לאמור בסעיף  .36.1.34.1
לי המניות של החברה, בין באופן אישי ובין החברה לכל בעל מניות, המופיע במרשם בע

על ידי משלוח בדואר רשום ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניות במרשם 
בעלי המניות או לפי אותה כתובת שבעל המניות מסר בכתב לחברה ככתובת למסירת 

 הודעות. 

פים, לאותו כל ההודעות שיש לתתן לבעלי המניות, תנתנה ביחס למניות שבעליהן משות .36.1.34.1
אדם ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא 

 הודעה מספקת לכלל בעלי המניות המשותפים.

לעיל, כל בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות לפי כתובת,  19.4בכפוף לאמור בסעיף  .36.3.34.3
ודעה שהוא זכאי בין בארץ ובין בחו"ל, יהיה זכאי שישלחו לו לפי אותה כתובת כל ה

לקבל בהתאם לתקנון או בהתאם להוראות הדין. פרט לאמור לעיל לא יהא שום אדם, 
 שאינו רשום במרשם בעלי המניות, זכאי לקבל כל הודעה מאת החברה. 

כל הודעה או מסמך אחר אשר נמסרו או נשלחו לבעל מניות בהתאם לתקנון זה יחשבו  .36.4.34.4
יות המוחזקות על ידו )בין לגבי מניות המוחזקות כאילו נמסרו ונשלחו כדין לגבי כל המנ

על ידו בלבד או על ידו בשותפות עם אחרים(, אף אם אותו בעל מניות נפטר באותו זמן, 
או פשט רגל, או ניתן צו לפירוקו, או מונה נאמן או מפרק או כונס נכסים על מניותיו 

ם במרשם בעלי המניות )בין שהחברה ידעה על כך ובין אם לאו(, עד אשר אדם אחר ירש
במקומו כמחזיק בהן, ומסירה או משלוח  של הודעה או מסמך כאמור לעיל ייחשבו 

 כמסירה או משלוח מספיקים לכל אדם אשר יש לו זכות במניות הללו.

כל הודעה או מסמך אחר שנשלחו על ידי החברה בדואר על פי כתובת בישראל יחשבו  .36.5.34.5
מסרו לדואר את המכתב המכיל את ההודעה או שעות מהיום בו  49כאילו נמסרו תוך 
שעות במקרה בו הכתובת בחו"ל, וכשבאים להוכיח את המסירה  19המסמך, או תוך 

יהיה מספיק להוכיח שהמכתב המכיל את ההודעה או המסמך מוען לכתובת הנכונה 
 ונמסר לבית הדואר. 

י קבלת הודעת השמטה מקרית במתן הודעה על אסיפה כללית לבעל מניות כלשהו או א .36.6.34.6
בדבר אסיפה או הודעה אחרת על ידי בעל מניות כלשהו לא יגרמו לביטול החלטה 

 שנתקבלה באותה אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה הודעה.

על זכותו לקבל הודעה או על זכותו  רלוותכל בעל מניות וכל חבר דירקטוריון יכול  .36.7.34.7
ויוכל להסכים כי אסיפה כללית של החברה או ישיבת  מסויםלקבלת הודעה בזמן 

הדירקטוריון, לפי הענין, תתכנס ותיערך למרות שלא קיבל עליה הודעה, או למרות 
שההודעה לא נתקבלה על ידו בזמן שהיה דרוש וכל זאת בכפוף להוראות כל דין 

 האוסרות על ויתור או הסכמה כאלה.



 

 כתב הצבעה

 מ"מנורה מבטחים החזקות בע

 "החברה"( )להלן:

 )"התקנות"( 5002-כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 ראשון חלק

 בע"מ. מנורה מבטחים החזקות: שם החברה .1

מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר שנתית ו: אסיפה כללית הכללית, המועד ומקום כינוסהסוג האסיפה  .2

להלן: תל אביב ) ,(12)קומה  111 אלנביברח'  חברהה במשרדי ,55:00, בשעה 5052 ,אוגוסטב 4, 'ג ביוםתתכנס 

 "(.האסיפה"

  תוהמוצע ותההחלטונוסח  הצבעההניתן להצביע באמצעות כתב  הםלגביאשר ושעל סדר היום  יםהנושא .3

, בהומבעלי השליטה  החברה יו"ר הדירקטוריון, גריפלידי החברה למר ערן  על פטור כתב מתן אישור .א

 לו, שכתב הצבעה זה הינו נספח 2111ביוני  22זימון האסיפה הכללית מיום ' לדוח אהמצורף כנספח  בנוסח

הינו זהה לנוסח כתב הפטור שיוענק ליתר חברי הדירקטוריון ונושאי . נוסח כתב הפטור "(דוח הזימון)"

מאחריותו כלפי החברה על החלטה או  גריפלמר ל כתב הפטור אינו כולל פטורהמשרה בחברה. מודגש, כי 

 . הזימון לדוח 1.1כמפורט בסעיף  -עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, והכל 

' לדוח הזימון, שהינו זהה בהמצורף כנספח  בנוסח, גריפלידי החברה למר ערן  עלשיפוי  כתב מתן אישור .ב

 1.2 כמפורט בסעיף  -לנוסח כתב השיפוי שיוענק ליתר חברי דירקטוריון החברה ונושאי המשרה בה, והכל 

 .הזימון לדוח

. כתבי מכהן כנושא משרה הואידי חברות בנות בהן  על גריפלפטור ושיפוי למר ערן  כתבי מתן אישור .ג

לדוח הזימון  'ג כנספחהפטור והשיפוי שיוענקו למר גריפל בידי החברות הבנות יהיו בנוסחים המצורפים 

' ב-' ואהפטור והשיפוי המוענקים בחברה, המצורפים כנספחים  יאו בנוסחים שאינם שונים מהותית מכתב

ה המעניקה )לרבות רשימת האירועים שתאושר ובשינויים המחויבים הנוגעים לזהות החברלדוח הזימון 

כאמור(. מודגש, כי כתבי הפטור שיוענקו על ידי חברות בנות  כל חברהבידי האורגנים המוסמכים של 

מר גריפל מאחריותו כלפי חברת הבת הרלוונטית על החלטה או עסקה שלבעל לפטור  לא יכללוכאמור, 

   לדוח הזימון. 1.3כמפורט בסעיף  -והכל  ,שיהשליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אי

, קבלת דיווח בדבר שכרו בגין שנת קסירר, פורר, גבאי את קוסט, המבקרח "רוה משרד של מחדש מינוי .ד

 . לדוח הזימון 2.2כמפורט בסעיף  - הכלו, 2111והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בגין שנת  2112

 2.3.1 לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף גריפלמחדש של מר ערן  מינוי .ה

 . 2112שנת ה החל מהינו יו"ר דירקטוריון החברה והוא מכהן כדירקטור במר גריפל . הזימון לדוח
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 2.3.2 בסעיף כמפורט, החברה בדירקטוריון כחבר נוספת כהונה לתקופת מחדש של מר גדליה דורון מינוי .ו

 .1292שנת דורון מכהן כדירקטור בחברה החל מ מר .לדוח הזימון

  2.3.3לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף  מחדש של מר שלמה מילוא מינוי .ז

 .1221שנת מכהן כדירקטור בחברה החל מו ,של החברה חבר בוועדת התגמולמר מילוא הינו  .לדוח הזימון

)דירקטורית בלתי תלויה( לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון  מחדש של גב' אורלי ירקוני מינוי .ח

ה לבחינת הדוחות הכספיים של חברה בוועדגב' ירקוני הינה  .לדוח הזימון 2.3.2 החברה, כמפורט בסעיף

 . 2111שנת החל מכדירקטורית בחברה  מכהנתו החברה,

פת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון )דירקטורית בלתי תלויה( לתקו מחדש של גב' אלה רובינק מינוי .ט

 מכהנתשל החברה, ו ביקורתהבוועדת  חברהגב' רובינק הינה לדוח הזימון.  2.3.1החברה, כמפורט בסעיף 

 . 2112שנת החל מכדירקטורית בחברה 

לדוח הזימון, למעט תיקון להוראות הפטור  'ה כנספח, בהתאם לנוסח המצורף החברה תקנון תיקון .י

 לדוח הזימון.   2.2.1כמפורט בסעיף  -לתקנון המוצע, הכל  31המפורטות בסעיף  והשיפוי

לתקנון המוצע, אשר נוסחו  31בהתאם למפורט בסעיף  ,החברה שבתקנון והשיפוי הפטור הוראות תיקון .יא

 לדוח הזימון.  2.2.2 לדוח הזימון, והכל כמפורט בסעיף 'ה כנספחמצורף 

( אישור הארכה, בלא שינוי, של 1: )"צים או בעלי שליטה בחברהדחגמול לדירקטורים שאינם  אישור .יב

אלפי ש"ח )צמוד למדד ינואר  121גמול הדירקטור מר גדליה דורון, הכולל גמול דירקטורים שנתי בסך של 

ש"ח בחודש )המהווה בחלקו גילום שווי שימוש בגין רכב חברה שהועמד  11,111( וכן גמול חודשי בסך 2111

( אישור גמול ליתר הדירקטורים בחברה 2) -לדוח הזימון; וכן  2.1.1ף כמפורט בסעי הכלאפון(, לרשותו ופל

בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר  המרבי"צים או בעלי שליטה בחברה, הכולל את הגמול דחשאינם 

עד דוח , בהתאם לדרגתה של החברה )העומדת נכון למו2111 -"ס התשגמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, 

זה על דרגה ה'(, וכן אישור כי הדירקטורים האמורים זכאים לגמול בגין ישיבות בחברות בנות בהן הם 

 -"ז התשסמכהנים, אם וככל ומכהנים, בהתאם לקבוע בתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, 

 ן. לדוח הזימו 2.1.2כמפורט בסעיף  הכלו, 2112

, בנוסחים בחברה השליטה בעלי עם נמנים שאינם לדירקטורים פויושי פטור כתבי הענקת אישור .יג

לדוח הזימון. מודגש, כי כתבי הפטור אינם כוללים פטור לדירקטורים הנ"ל  ב' -ו א'המצורפים כנספחים 

מאחריותם כלפי החברה על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, 

 . לדוח הזימון 2.2והכל כמפורט בסעיף 

' לדוח הזימון, שהינו א, בנוסח המצורף כנספח החברה"ל למנכ החברה ידי על פטור כתב הענקת אישור .יד

זהה לנוסח כתב הפטור שיוענק לחברי הדירקטוריון וליתר נושאי המשרה בחברה. מודגש, כי כתב הפטור 

שלבעל השליטה או לנושא משרה מנכ"ל מאחריותו כלפי החברה על החלטה או עסקה ל פטוראינו כולל 

 לדוח הזימון.  2.7.1כמפורט בסעיף  -בחברה יש בה עניין אישי, והכל 
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 -' לדוח הזימון, והכל ב, בנוסח המצורף כנספח החברה"ל למנכ החברה ידי על שיפוי כתב הענקת אישור .טו

 לדוח הזימון. 2.7.2כמפורט בסעיף 

, כתבי הפטור והשיפוי החברה של בנות חברות בידי החברה"ל למנכ ושיפוי פטור כתבי הענקת אישור .טז

או בנוסחים שאינם שונים  'ג כנספחשיוענקו למנכ"ל בידי החברות הבנות יהיו בנוסחים המצורפים 

' ובשינויים המחויבים ב-' ואמהותית מכתב הפטור והשיפוי המוענקים בחברה, המצורפים כנספחים 

כל מת האירועים שתאושר בידי האורגנים המוסמכים של הנוגעים לזהות החברה המעניקה )לרבות רשי

מנכ"ל לפטור  לא יכללוכאמור(. מודגש, כי כתבי הפטור שיוענקו על ידי חברות בנות כאמור חברה 

מאחריותו כלפי חברת הבת הרלוונטית על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה יש 

 לדוח הזימון. 2.7.3כמפורט בסעיף  -בה עניין אישי, והכל 

 

לפי תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה האסיפה  מה שלעל סדר יו יםהעומד יםנוספים בקשר לנושא פרטיםל

 .זימוןהלדוח  1-9סעיפים ראו , "(תקנות בעלי שליטה)" 2111-לבין בעל שליטה בה(, התשס"א

 תוהמוצע ותההחלטמקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ה .2

 111אלנבי ברח'  חברהה במשרדי בעלי שליטהלתקנות  1ובמסמכים כאמור בתקנה  הזימון בדוחניתן לעיין 

המקובלות, עד למועד האסיפה או האסיפה הנדחית בשעות העבודה  ,ה'-בימים א' ,תל אביב (,12)קומה 

עותק של  (.13 - 7117233, פקס': 13 - 7117911)טלפון:  שי -שמעון עיר, עו"ד בתיאום מראש עם מזכיר החברה

)לעיל ולהלן:  www.magna.isa.gov.ilבכתובת: דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך 

 http://maya.tase.co.ilבאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: "(, אתר ההפצה"

 ."(אתר הבורסה לניירות ערך בת"א)לעיל ולהלן: "

 ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה שעל סדר היום, אשר לגביה הההחלטרוב הדרוש לקבלת ה .1

)מינוי  'ט - 'הח מבקר(, סעיפים "ה)מינוי רו 'ד ףבסעיהרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המנויות  .1.5

גמול )' בי, סעיף נון למעט הוראות הפטור והשיפוי()תיקון התק 'יסעיף  ,דירקטורים שאינם דח"צים(

 עם נמנים שאינם לדירקטורים ושיפוי פטור) 'יג וסעיףשליטה( ה"צים או בעלי דחלדירקטורים שאינם 

הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה, מבלי  המניותהינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי  (השליטה בעלי

 שבון קולות הנמנעים.להביא בח

( הינו בתקנון והשיפוי הפטור הוראות)תיקון  לעיל 'יאההחלטה המפורטת בסעיף  לקבלתהרוב הנדרש  .1.5

לחוק החברות, היינו, רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד  )ב(222רוב הקבוע בסעיף 

ב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין ( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רו1מאלה: )

, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא חלטהאישי באישור הה

( לא 1( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )2יובאו חשבון קולות הנמנעים; )

 בחברה. עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה 
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יו"ר , גריפללעיל )פטור ושיפוי למר ערן  'ג - 'אם פית בסעיוהמפורט ותההחלט לקבלתהרוב הנדרש  .1.5

רוב  דהיינו. החברות לחוק( 3))א(271(, הינו רוב הקבוע בסעיף בחברה השליטה ומבעלי יוןדירקטורה

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

, המשתתפים בהצבעה; ההחלטהייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור 

( סך קולות 2במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים; )

של שני אחוזים מכלל זכויות  ( לא עלה על שיעור1המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )

 ההצבעה בחברה.

"ל מנכ, קלמן למר ושיפוילעיל )פטור  'טז - 'ידפים סעיב המפורטות ותההחלט לקבלתהרוב הנדרש  .1.5

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית  (1)א)ב( לחוק החברות. היינו 227(, הינו רוב הקבוע בסעיף החברה

השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור  בעליייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם 

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

 (2, בשינויים המחויבים; )272ראות סעיף בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הו

( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל 1סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה )

 את לאשר םרשאי הדירקטוריון ולאחריה התגמול ועדת, לעיל האמור אף עלזכויות ההצבעה בחברה. 

 ובלבד, העסקה לאישור התנגדה הכללית האסיפה אם גם לעיל 'טז -' ידפים בסעי המפורטות ההחלטות

 מחדש שדנו לאחר, מפורטים נימוקים יסוד על, כך על החליטו הדירקטוריון ולאחריה התגמול שוועדת

 .הכללית האסיפה התנגדות את, השאר בין, כאמור בדיון ובחנו בהחלטות

, בעל עניין, משקיע מוסדי או נושא משרה בעל עניין אישיל שליטה בחברה, הערה בדבר היות בעל המניה בע .2

 בכירה

של כתב ההצבעה במקום  יסמן בחלק ב' לעיל שעל סדר היום להחלטותל מניה המשתתף בהצבעה ביחס בע

)למעט בעל שליטה בחברה או מי מטעמו, אם לאו, או אם הינו בעל עניין אישי אם הוא נחשב ה המיועד לכך

לא בוצע סימון תוך תיאור הזיקה הרלוונטית.  -, והכל עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה(

ה או אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירכמו כן יציין בעל מניות  .הקולות כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין

  תיאור הזיקה הרלוונטית.משקיע מוסדי, תוך  

 מניין חוקי ואסיפה נדחית .7

בעל מניות אחד או יותר הנוכח/ים בעצמו/ם, או באמצעות שלוח/ים, או שלח/ו לחברה כתב/י הצבעה 

)שלושים ושלושה אחוזים( מזכויות  33%המציין/נים את אופן הצבעתו/ם, והמחזיק/ים או המייצג/ים לפחות 

 עה בחברה יהווה/ו מנין חוקי.ההצב

מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם  בעל

 למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום 

לאותה שעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או  ,2111 ,אוגוסטב 1', דהיינו יום , דהאסיפה

ליום, שעה ומקום אחרים שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. לא נמצא באסיפה הנדחית כאמור, מנין 
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חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא 

 כוחו, מנין חוקי, ללא קשר לשיעור החזקותיו בחברה.

 תוקף כתב ההצבעה .9

השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו  חלקוההצבעה בכתב תיעשה באמצעות 

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא  שעל סדר היום. הההחלטלגבי 

או צילום תעודת זהות, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, רשום, 

עד  חברהל. יש להמציא את כתב ההצבעה חברהדרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי ה

. תוקף חסר יהיה זה בסעיף לאמור בהתאם הומצא שלא הצבעה כתב. 8:00 בשעה ,5052 ,אוגוסטב 4, 'ג ליום

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

  כמפורט להלן.

יש לפיכך , 0:00, בשעה 5052 ,באוגוסט 4', ג יום -שעות לפני מועד האסיפה, קרי 2מועד נעילת המערכת הינו 

במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד למועד זה. 

 הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

 מערכת ההצבעה האלקטרונית .2

מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה  בעל

 האלקטרונית. 

 למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה חברההמען  .11

 , תל אביב.12, קומה 111אלנבי ברח'  חברההמשרדי 

 על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון חברההאחרון להמצאת הודעות עמדה ל מועדה .11

 דהיינו, האסיפה מועד לפני ימים עשרה עד הינו חברההמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות ל

 .5052 ,ביולי 54 יום: ליום עד

, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי העמדההדירקטוריון להודעות  תגובתהמועד האחרון להמצאת 

 .5052, ביולי 52 יוםהמניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו: 

 י האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדהת אתרוכתוב .12

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

 הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

www.magna.isa.gov.il  ו- http://.maya.tase.co.il. 

 קבלת אישור בעלות .13

שבאמצעותו הוא חבר הבורסה מזכאי לקבל את אישור הבעלות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה בעל מניות 

או במשלוח בדואר )תמורת דמי משלוח בלבד(, אם ביקש זאת. מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה 
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 אישור כי להורות רשאי רשום לא מניות בעל וכן כי ן זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויםיבקשה לעני

 .האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות לחברה יועבר שלו הבעלות

 עמדה קבלת כתבי הצבעה והודעות .12

קישורית  ,בלא תמורה)לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה( בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני 

א ללנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, 

אלא אם כן לפי המאוחר,  ,המועד הקובעיום פרסומו באתר ההפצה או שלאחר לאחר עסקים שהמיום חר יאו

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

  ן קבלת הודעות העמדה.יין כתבי ההצבעה תחול גם לענייתמורת תשלום. הודעתו לענ

 עיון בכתבי הצבעה .11

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות 

של החברה או יותר(, וכן מי  ,כל אחת ,ש"ח ערך נקוב 1מניות רגילות בנות  3,123,127 היינוההצבעה בחברה )

כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו  בשיעורשמחזיק 

או יותר(,  החברה של ,אחת כל ,נקוב ערך"ח ש 1 בנות רגילות מניות 1,212,112לחוק החברות )היינו  229 בסעיף

רה, בעצמו זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחב

 או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית.

 

 היום לסדר נושא הוספת .12

פרסום כתב ההצבעה, ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום,  לאחר .5..5

ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה  ,ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה זה

 לעיל. 12שיתפרסמו בדיווחי החברה, באתר ההפצה כאמור בסעיף 

פרסם כתב הצבעה מעודכן )הכולל ת והחברהאם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה  .5..5

סדר היום  מעודכן כאמור במועד פרסום הצבעה כתבנושא/ים נוסף/ים כאמור(, אזי החברה תפרסם 

ב לתקנות החברות )הודעה 1העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 

 .2111-ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, תש"ס

 

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

 

 .מ"מנורה מבטחים החזקות בעשם החברה: 

 .13-7117233מס' פקס:  ,תל אביב (12)קומה  111אלנבי רח' : )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה( חברההמען 

 .12-111722-2' החברה: מס

 .12:11בשעה  ,2111 ,אוגוסטב 2 ,'גיום  :מועד האסיפה

 . מיוחדתשנתית ו: אסיפה כללית סוג האסיפה

ערך  לניירותסוף יום המסחר בבורסה : המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית

יתקיים מסחר במועד הקובע,  לא באם"(. הקובע המועד)להלן: " 5052 ,ביולי 2, 'א בתל אביב בע"מ שיחול ביום

 אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

 מאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט  אינה החברה

 

 פרטי בעל המניות

 

 ___________________ : שם בעל המניות

 ___________________   : מס' זהות

 

 - אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית

 ___________________   : מס' דרכון

 ___________________ : המדינה שבה הוצא

 ___________________   : בתוקף עד

 

 - אם בעל המניות הוא תאגיד

 ___________________  : מס' תאגיד

 ___________________ : מדינת ההתאגדות
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 :אופן ההצבעה

 

עסקה לפי  אישור לעניין 1 ההצבעה ןאופ היום סדר על הנושא

 572עד  575-ו 522סעיפים 

לחוק החברות, שהרוב 

הנדרש לאישורה אינו רוב 

 -' ו ג' עד ארגיל )החלטות 

 אתה האם - ('טז' עד יד

בעל עניין  או שליטה בעל

 2 ?אישי בהחלטה

 תקנון שינוי לעניין

 או שיפוי פטור בדבר

 -('יא החלטה) ביטוח

 עניין בעל אתה האם

 באישור אישי

  5 ?ההחלטה

 לא *כן לא *כן נמנע נגד בעד 

ידי  עללפטור  התחייבותב כת מתן אישור .א

 1.1, כמפורט בסעיף גריפלהחברה למר ערן 

 .הזימון לדוח

       

ידי  עלהתחייבות לשיפוי כתב  מתן אישור .ב

 1.2, כמפורט בסעיף גריפלהחברה למר ערן 

 .הזימון לדוח

       

פטור ושיפוי ל התחייבותכתב  מתן אישור .ג

 הואידי חברות בנות בהן  על גריפללמר ערן 

 1.3מכהן כנושא משרה, כמפורט בסעיף 

 .הזימון לדוח

       

, המבקר "חהרו משרד של מחדש מינוי .ד

, שכרו את לקבוע הדירקטוריון והסמכת

 לדוח הזימון. 2.2 בסעיף כמפורט

       

לתקופת  גריפלמחדש של מר ערן  מינוי .ה

כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, 

 לדוח הזימון. 2.3.1כמפורט בסעיף 

       

 לתקופתמחדש של מר גדליה דורון  מינוי .ו

, החברה בדירקטוריון כחבר נוספת כהונה

 .הזימון לדוח 2.3.2  בסעיף כמפורט

       

מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת  מינוי .ז

כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה, 

 לדוח הזימון.    2.3.3כמפורט בסעיף 

       

                                                 

 * פרט

 סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  -אי 1
 .   במניין תבוא לא הצבעתו, יפרט ולא"כן"  שיסמן או זה טור ימלא שלא מניות בעל 2
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עסקה לפי  אישור לעניין 1 ההצבעה ןאופ היום סדר על הנושא

 572עד  575-ו 522סעיפים 

לחוק החברות, שהרוב 

הנדרש לאישורה אינו רוב 

 -' ו ג' עד ארגיל )החלטות 

 אתה האם - ('טז' עד יד

בעל עניין  או שליטה בעל

 2 ?אישי בהחלטה

 תקנון שינוי לעניין

 או שיפוי פטור בדבר

 -('יא החלטה) ביטוח

 עניין בעל אתה האם

 באישור אישי

  5 ?ההחלטה

 לא *כן לא *כן נמנע נגד בעד 

מחדש של גב' אורלי ירקוני  מינוי .ח

)דירקטורית בלתי תלויה( לתקופת כהונה 

נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, 

 לדוח הזימון. 2.3.2כמפורט בסעיף 

       

 מחדש של גב' אלה רובינק מינוי .ט

)דירקטורית בלתי תלויה( לתקופת כהונה 

נוספת כחברה בדירקטוריון החברה, 

 לדוח הזימון. 2.3.1כמפורט בסעיף 

       

 2.2.1 בסעיף כמפורט, החברה תקנון תיקון .י

 .הזימון לדוח

       

 שבתקנון והשיפוי הפטור הוראות תיקון .יא

 .הזימון לדוח 2.2.2 בסעיף כמפורט, החברה

       

"צים דחגמול לדירקטורים שאינם  אישור .יב

 סעיףבאו בעלי שליטה בחברה, כמפורט 

 .הזימון לדוח 2.1

       

 ושיפוי פטור כתבי הענקת אישור .יג

 בעלי עם נמנים שאינם לדירקטורים

 לדוח 2.2, כמפורט בסעיף בחברה השליטה

 .הזימון

       

 החברה ידי על פטור כתב הענקת אישור .יד

 לדוח 2.7.1 בסעיף כמפורט, החברה"ל למנכ

 .הזימון

 

       

 החברה ידי על שיפוי כתב הענקת אישור .טו

 לדוח 2.7.2 בסעיף כמפורט, החברה"ל למנכ

 .הזימון

       



01 

 

 

עסקה לפי  אישור לעניין 1 ההצבעה ןאופ היום סדר על הנושא

 572עד  575-ו 522סעיפים 

לחוק החברות, שהרוב 

הנדרש לאישורה אינו רוב 

 -' ו ג' עד ארגיל )החלטות 

 אתה האם - ('טז' עד יד

בעל עניין  או שליטה בעל

 2 ?אישי בהחלטה

 תקנון שינוי לעניין

 או שיפוי פטור בדבר

 -('יא החלטה) ביטוח

 עניין בעל אתה האם

 באישור אישי

  5 ?ההחלטה

 לא *כן לא *כן נמנע נגד בעד 

"ל למנכ ושיפוי פטור כתבי הענקת אישור .טז

, החברה של בנות חברות בידי החברה

 .הזימון לדוח 2.7.3 בסעיף כמפורט

       

  כן___   לא____**? 3או משקיע מוסדי משרה בכירההאם אתה בעל עניין, נושא 

'( טזעד  'י -ו  , 'ג' עד אהחלטות לעניין  בעל עניין אישי בהחלטה או ההינך נחשב בעל שליטאם ציינת כי * נא פרט 

 :שבכתב הצבעה זה

 

 

 
 
 נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי: **
 
 

 

 
 
 

 חתימה  תאריך
 
 

כתב הצבעה זה תקף רק  -( 5222-התשנ"ט ( לחוק החברות,5)577לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 
 בצירוף אישור בעלות.

 .כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון /תעודת התאגדות - חברההלבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של 

                                                 

 )ד( לחוק ניירות ערך. 37כהגדרתו בסעיף  -לתקנות; "נושא משרה בכירה"  1כהגדרתו בתקנה  -"משקיע מוסדי"  3
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