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הנדון :דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה
בהתאם לחוק החברות התשנ"ט"( 1999 -חוק החברות") ,לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית
ואסיפת סוג בחברה ציבורית) ,תש"ס ,2000 -לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,תשס"ו
("תקנות החברות") ולתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים) ,תש"ל"( 1970 -תקנות הדוחות"),
ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה ,אשר תתכנס ביום ה' ,ה14 -
בינואר  ,2016בשעה  ,13:00במשרדי החברה ברח' הגלילונית  ,7שדרות ("האסיפה").
 .1על סדר יומה של האסיפה
 1.1דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2014
דיון והצגת הדו"ח התקופתי של החברה ,הכולל בין היתר את דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף
דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2014כפי שפורסמו על
ידי החברה ביום  31במרץ ( 2015מס' אסמכתא"( )2015-01-070558 :הדו"ח התקופתי").
 1.2מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקביעת שכרו
מוצע למנות מחדש את משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה
ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
נוסח ההחלטה המוצע" :למנות מחדש את משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון
המבקרים של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם".
 1.3הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים (למעט דח"צ)
מוצע לאשר את הארכת כהונתם של ה"ה חי ברמלי (דירקטור ונשיא החברה) ,ערן מזור (יו"ר
דירקטוריון החברה) ורועי טויזר כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
1
השנתית הבאה .מובהר ,כי הדירקטור החיצוני ,משה קנטור ,ממשיך בכהונתו בהתאם לחוק החברות.
כל הדירקטורים אשר מוצע למנותם כמפורט בסעיף  1.3זה מכהנים במועד זה בדירקטוריון החברה.
הצהרות הדירקטורים הנ"ל לפי סעיף 224ב לחוק החברות מצ"ב כנספח א' לדוח זה .מובהר ,כי
הדירקטורים שמוצע להאריך את כהונתם ימשיכו להיות זכאים לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס
לדירקטורים המכהנים בה (גמול שנתי ,גמול השתתפות וכן שיפוי וביטוח) .לפרטים הנדרשים לפי
תקנה  26לתקנות הדו"חות אודות ה"ה חי ברמלי ,ערן מזור ורועי טויזר ראו חלק ד' לדו"ח התקופתי.
 1יובהר כי ביום  29.11.2015הודיעה הדח"צית טל סבטובסקי על התפטרותה מדירקטוריון החברה בתוקף החל מיום .10.1.2016
לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום ( 29.11.2015מס' אסמכתא.)2015-01-167745 :
1

למיטב ידיעת החברה ,לא חלו שינויים בפרטי הדירקטורים המפורטים כמפורט בהפניה לעיל.
יצוין ,כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.
נוסח ההחלטות המוצע:
" .1למנות מחדש את מר חי ברמלי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה
השנתית הבאה".
" .2למנות מחדש את מר ערן מזור כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה
השנתית הבאה".
" .3למנות מחדש את מר רועי טויזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה
השנתית הבאה".
 1.4מינוי דירקטורית חיצונית
מוצע לאשר את מינויה של גב' אביבית פלג ("פלג") כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה
ראשונה בת ( 3שלוש) שנים בתוקף החל ממועד אישור מינויה בידי האסיפה.
יצוין כי בהתאם לאישור דירקטוריון החברה ,גב' פלג תכהן כדירקטורית חיצונית בעלת מומחיות
חשבונאית ופיננסית; (ב) בכפוף לאישור מינויה כאמור ,תנאי כהונתה של פלג כדירקטורית חיצונית
יהיו זהים לתנאי כהונתם של הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה במועד פרסום דוח זה,
כמפורט בסעיפים  1.5-1.6להלן.
נוסח ההחלטה המוצע" :לאשר את מינויה של אביבית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת
כהונה ראשונה בת  3שנים החל ממועד אישור מינוי בידי האסיפה".
פרטים נוספים אודות מינויה של גב' אביבית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה
1.4.1

ביום  29.11.2015הודיעה גב' טל סבטובסקי על התפטרותה מכהונתה כדירקטורית חיצונית
בחברה ,בתוקף החל מיום .10.1.2016

1.4.2

בכפוף לאישור אסיפת בעלי מניות החברה ,מוצע כעת למנות את פלג ,כדירקטורית חיצונית
בחברה לתקופה של  3שנים החל ממועד אישור מינויה בידי האסיפה .בכפוף לאישור אסיפת
בעלי המניות של החברה ,המוזמנת על פי דו"ח מיידי זה ,ובהתאם לבחינה שביצע דירקטוריון
החברה ואישורו ,גב' פלג תכהן כדירקטורית חיצונית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית,
בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,תשס"ו"( 2005-תקנות הכשירות").

1.4.3

הצהרתה של פלג בקשר עם מועמדותה למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה בהתאם
לסעיפים 224ב ו(241 -א) לחוק החברות ,לתקנה 36ב(א)( )10ולתקנה  26לתקנות הדוחות,
מצ"ב כנספח ב' לדוח מיידי זה.

1.4.4

להלן פרטים אודות פלג הנדרשים מכוח הוראות תקנה  26לתקנות הדוחות:

שם

אביבית פלג

מס' זיהוי:

027782142

תאריך לידה:

22.5.1970

מען להמצאת כתבי בי-דין:

אבא אבן  ,16הרצליה – אצל ינאי ,פלג ושות'.
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ישראלית

נתינות:

ועדת ביקורת ,ועדת תגמול והועדה לבחינת
הדוחות הכספיים (בכפוף לאישור המינוי על
ידי האסיפה).

חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:

האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור בלתי דירקטורית חיצונית.
תלוי או דירקטור חיצוני:
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.
או כשירות מקצועית והאם הוא דירקטור
חיצוני מומחה:
האם הדירקטור הינו עובד של התאגיד ,של לא.
חברה בת שלו או חבה קשורה שלו או של בעל
עניין בו:
החל ממועד אישור מינויה בידי האסיפה.

תאריך תחילת הכהונה:

-MBA .1

השכלה:

מנהל

עסקים-

אוניברסיטת

מנצ'סטר.
 -BSc .2תעשיה וניהול -אוניברסיטת תל
אביב.
 .3קורס דירקטורים -המי"ל
 -B.A .4אוניברסיטת מנצ'סטר
עיסוק ב 5 -שנים האחרונות:

מנכ"לית חברת ינאי ,פלג ושות'

משמש דירקטור בחברות הבאות:

 .1זנלכל בע"מ
 .2ברנד תעשיות בע"מ
לא.

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:

האם הינו דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל כן.
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע דירקטוריון החברה לפי
סעיף (92א)( )12לחוק החברות:

 1.5אישור גמול לדירקטורית החיצונית של החברה
מוצע כי פלג תהיה זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות ,הזהה לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים
המכהנים בחברה נכון למועד זה ,בגובה הסכום המזערי המפורט בתוספת השנייה ובתוספת
השלישית ,בהתאמה ,לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס – 2000
("הגמול" ו" -תקנות הגמול" ,בהתאמה) בנוסחן המחייב כפי שיהא מעת לעת .יובהר ,כי גמול
ההשתתפות והגמול השנתי יקבעו ,מעת לעת ,בהתאם לדרגת ההון העצמי שבה מסווגת החברה,
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כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול .להערכת דירקטוריון החברה ,הגמול שישולם לפלג הינו
גמול ראוי ,סביר והוגן ,וזאת בהתחשב בין היתר ,בגודל החברה ובהיקף עיסוקם ואחריותם של
הדירקטורים החיצוניים בחברה.

יצוין ,כי בהתאם להחלטת ועדת התגמול של החברה מיום  ,9.1.2015בכפוף למינויה כדירקטורית
חיצונית ,פלג תבוטח בפוליסת ביטוח נושאי המשרה והדירקטורים של החברה.
נוסח ההחלטה המוצע" :לאשר לפלג גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכום המזערי המפורט
בתוספת השנייה ובתוספת השלישית ,בהתאמה ,לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,תש"ס – ".2000
 1.6מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורית החיצונית של החברה
ביום  14.9.2011אישרה אסיפת בעלי מניות החברה ,לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת
ודירקטוריון החברה ,מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה ובחברות בת שלה,
ואשר יכהנו בחברה ו/או בחברות הבת מעת לעת ,לפי העניין ("כתבי השיפוי") .בהתאם לכתב השיפוי,
גובה השיפוי הכולל ,לא יעלה על סכום השווה ל 25% -מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה
הכספיים המאוחדים האחרונים המבוקרים או סקורים של החברה ,לפי העניין ,כפי שיהיו נכון למועד
תשלום השיפוי .לפרטים נוספים ראו דוחות מיידים שפרסמה החברה ביום  7.8.2011ו( 8.9.2011 -מס'
אסמכתא 2011-01-233835 :ו ,2011-01-268827 -בהתאמה).
בהתאם לאמור מוצע לאשר לפלג מתן כתב שיפוי בנוסח הזהה לזה שניתן ליתר הדירקטורים
המכהנים נכון למועד זה בחברה ולנושאי המשרה ,המצ"ב כנספח ג' ("כתב השיפוי").
נוסח ההחלטה המוצע" :לאשר לפלג מתן כתב שיפוי בנוסח זהה לזה שניתן ליתר הדירקטורים
המכהנים נכון למועד זה בחברה ולנושאי משרה בחברה".
2

מקום כינוס האסיפה השנתית והמיוחדת ומועדה:
ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה,
אשר תתכנס ביום ה' ,ה 14 -בינואר  2016בשעה  ,13:00במשרדי החברה ברחוב הגלילונית  ,7שדרות,
אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיפים  1לעיל.

3

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות

 3.1הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים  1.2-1.3לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות
הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.
 3.2הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף  1.4-1.6לעיל ,הינו רוב מכלל קולות בעלי
המניות המשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה( :א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית
ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי
(לעניין סעיף  )1.4או לתגמול המוצע (לעניין סעיפים  ).1.5-1.6למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו
עם בעל השליטה ,המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו
בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א)
לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
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4

המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית המיוחדת והצבעה בכתב
 4.1המועד הקובע את זכאות בעל מניות בחברה להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף  182לחוק
החברות הינו תום יום המסחר ביום  17בדצמבר"( 2015 ,המועד הקובע").
 4.2הזכאות להצביע
4.2.1

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית),
התש"ס ,2000-בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין
המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים ("בעל מניות שמניותיו רשומות אצל
חבר בורסה") ,המעוניין להצביע באסיפה הכללית ,ימציא לחברה אישור מאת חבר
הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.

4.2.2

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה ,זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר
הבורסה באמצעותו הוא מחזיק את מניותיו ,בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו
תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש זאת .בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות
ערך מסוים .כמו כן בעל מניות רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות שלוח אשר
הוסמך לכך כדין .המסמך הממנה בא-כוח להצבעה ("כתב המינוי") וכן ייפוי הכוח
שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו) ,יופקדו במשרדה הרשום של החברה לפחות 48
שעות לפני מועד האסיפה .כמו כן רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות

4.2.3

כתב הצבעה ,או במערכת הצבעה אלקטרונית כמפורט להלן.
 4.3כתב הצבעה ומערכת הצבעה אלקטרונית
4.3.1

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב
הצבעה .כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות
ערך בתל-אביב בע"מ ,שבהן ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ,הינם:
 www.magna.isa.gov.ilו ,www.maya.tase.co.il -בהתאמה.

4.3.2

בעל מניות אשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה ,זכאי לקבל מאת חבר הבורסה ,בלא
תמורה ,בדואר אלקטרוני ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה ,באתר ההפצה,
אלא אם הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך ,ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון
ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע .בעל מניה רשאי לפנות ישירות לחברה
ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

4.3.3

ההצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של
רשות ניירות ערך .בהצבעה בכתב יציין בעל המניות על גבי החלק השני של כתב ההצבעה
את אופן הצבעתו.

4.3.4

את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה ,באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי
החברה לא יאוחר מארבע ( )4שעות לפני מועד כינוס האסיפה ,בצירוף אישור הבעלות של
בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה ,או צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת
התאגדות ,אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

4.3.5

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים ארבע ( )4שעות לפני מועד
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האסיפה ,אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית .לפיכך ,יש להמציא את כתב ההצבעה
האלקטרוני עד מועד זה .במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע
הצביע ביותר מדרך אחת ,תימנע הצבעתו המאוחרת.
4.3.6

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה :עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

 4.3.7המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה ,אם וככל שתוגשנה
הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה
הנ"ל :עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.
 4.4בקשה של בעל מניה לפי סעיף (66ב) לחוק לכלול נושא לסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד
שבעה ימים לאחר זימון האסיפה .היה ותתבקש הוספת נושא לסדר יומה של האסיפה על ידי בעל
מניות בחברה ודירקטוריון החברה יחליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית,
תפרסם החברה הודעה מתוקנת על זימון אסיפה כללית זו ותפרסם כתב הצבעה מתוקן ,ביום
פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.
 4.5עניין אישי
בהתאם להנחיה של רשות ניירות ערך מיום  30בנובמבר " :2011גילוי בדבר אופן ההצבעה של
בעלי עניין ,נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" ,בעל מניה המשתתף בהצבעה לאישור
3
ההחלטות שעל סדר היום ,נדרש להודיע לחברה האם הוא בעל עניין 2בחברה ,נושא משרה בכירה
בחברה או משקיע מוסדי .4כמו כן ,גם מיופה כח נדרש להודיע לחברה האם מייפה הכוח הינו בעל
עניין בחברה ,נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי.
5

מניין חוקי
 5.1ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מנין חוקי בפתיחת האסיפה ,כל החלטה
תתקבל אך ורק אם נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה .המניין החוקי לקיום אסיפה
כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם לפחות  25%מזכויות ההצבעה של החברה
(כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה) ,תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע
לפתיחת האסיפה.
 5.2אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי ,תדחה האסיפה לאותו
יום בשבוע הבא ,באותה שעה ובאותו מקום או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי
שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית") .החברה תודיע באמצעות
דיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית , .אם צוין בהודעה על האסיפה
ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשלם נקראה האסיפה הראשונה .אם באסיפה הנדחית כאמור
לא יימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע ,כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל
מספר משתתפים שהוא .אם כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי המניות ,תתקיים
האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים
( )5%מההון המונפק ואחוז אחד ( )1%לפחות מזכויות ההצבעה בחברה ,או בעל מניה ,אחד או
יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים ( )5%מזכויות ההצבעה בחברה.

 2כהגדרתו בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-
 3כהגדרתו בסעיף (37ד) לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-
 4כהגדרתו בתקנה  1לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) ,תשס"ט-
 , 2009וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד.1994-
6
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עיון במסמכים
כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו ,במשרדי החברה,
ברח' הגלילונית  ,7שדרות ,על פי תיאום מראש (טלפון )08-6611355 :בימים א' עד ה' ,בשעות העבודה
המקובלות ,וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית .כמו כן ,ניתן לעיין בדוח זה ,בכתב ההצבעה
ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף  88לחוק החברות ,ככל שתינתנה ,באתר ההפצה ובאתר
האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.

בכבוד רב,
ברם תעשיות בע"מ

נחתם ע"י:
אלי ברמלי ,מנכ"ל
שי סמאי ,סמנכ"ל כספים
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נספח א'
הצהרות דירקטורים מכהנים (למעט דח"צ)

לכבוד
ברם תעשיות בע"מ ("החברה")

הנדון :הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה
אני הח"מ,

טויזר

רועי

036295665

17/04/1979

שם משפחה

שם פרטי

מס' תעודת זהות

תאריך לידה

מצהיר ומאשר בזה ,כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור בחברתכם ,כדלקמן:
 .1הצהרה זו ניתנת על ידי ,בהתאם להוראות סעיפים 224א ו224-ב לחוק החברות ,התשנ"ט – 1999
(להלן" :החוק") ,כמועמד לכהן כדירקטור בחברה.
 .2להלן פרטים אודות כישוריי:
 .2.1השכלתי ,בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד האקדמי שבו נרכשה
והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:
תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאונ' בן גוריון שבנגב
תואר שני בחשבונאות מאונ' בר אילן
רואה חשבון מוסמך
___________________________________________________________________.
 .2.2ניסיוני ,בציון תפקידים שכיהנתי בהם ,מקום העבודה ומשך הזמן שכיהנתי בתפקידים הנ"ל:
 -2015סמנכ"ל כספים וממלא מקום מנכ"ל בחברת ב.ה .וואיטסטון גרופ בע"מ
 -2012-2015סמנכ"ל כספים ומזכיר חברה בחברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ
 -2011-2012חשב בחברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ.
 -2009-2010מתרגל לחשבונאות במכללת רמת גן.
 -2010-2011מתרגל לביקורת במכללה למנהל.
 -2007-2011רואה חשבון במשרד רואי חשבון  ,Ernst & Youngקוסט ,פורר ,גבאי את קסירר בתל
אביב .עבודה כסניור בכיר וניהול צוות ביקורת.
 .2.3כישורים אחרים הדרושים לשם ביצוע התפקיד:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
 .3לאור השכלתי ,ניסיוני וכישורי ,כמפורט לעיל ובשים לב ,בין השאר ,לצרכיה המיוחדים של החברה
ולגודלה  -הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי ,לשם ביצוע תפקידי
כדירקטור בחברה.
 .4אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה ,אין כל מניעה למינויי כדירקטור בחברה ואני מאשר כי:
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 .4.1לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
 .4.2במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו ,לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה
מהמפורטות להלן:
 .4.2.1בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין ,התשל"ז( 297-290 ;1977-שוחד); 392
(גניבה בידי מנהל); ( 415קבלת דבר במרמה); ( 420-418זיוף מסמך ושימוש במסמך
מזויף); ( 422שידול במרמה); ( 423רישום כוזב במסמכי תאגיד); ( 424עבירת מנהלים
ועובדים בתאגיד); 424א' (אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה); 425
(מרמה והפרת אמונים בתאגיד); ( 426העלמה במרמה); ו( 427-428-סחיטה).
 .4.2.2בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח52 :1968 -ג 52 -ד
(שימוש במידע פנים); (53א) (הפרת הוראות חוק ניירות ערך); ו( 54-תרמית בקשר לניירות
ערך).
 .4.2.3הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים
בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
 .4.2.4הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה
אינני ראי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית ,למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא
תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
 .4.3בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף  225לחוק ,אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא
הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית .לעניין זה" ,אמצעי
אכיפה" ו" -ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף (225ב) לחוק החברות.
 .5לצורך הבחינה אם הנני דירקטור בלתי תלוי ,הנני מצהיר כדלקמן:
 .5.1אינני קרוב של בעל השליטה בחברה;
לעניין ההצהרה לפי סעיף  5.1זה:
"קרוב" -בן זוג ,אח או אחות ,הורה ,הורי הורה ,צאצא ,וכן צאצא ,אח ,אחות או הורה של בן
הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 .5.2אין לי ,לקרובי ,לשותפי ,למעבידי ,למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל
שליטה בו ,במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי ,זיקה לחברה ,לבעל השליטה בחברה
או לקרוב של בעל השליטה ,במועד המינוי ,או לתאגיד אחר;
לעניין ההצרה לפי סעיף  5.2זה:
"זיקה" -קיום יחסי עבודה ,קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה ,וכן כהונה
כנושא משרה ,למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת
להציע לראשונה מניות לציבור ,למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים
זיקה) ,התשס"ד 2006 -ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;
"תאגיד אחר" -תאגיד שבעל השליטה בו ,במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי ,הוא
החברה או בעל השליטה בה.
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 .5.3אין לי ,לקרובי ,לשותפי ,למעבידי ,למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל
השליטה בו ,קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה ,עם בעל השליטה בחברה או עם קרוב של
בעל השליטה ,במועד המינוי ,או עם תאגיד אחר ,גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל ,למעט
קשרים זניחים ,וכן לא קיבלתי ,נוסף על הגמול לו אני זכאי להחזר ההוצאות ,בהתאם לתקנות
החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תשס"ז ,2000 -כל תמורה ,במישרין או
בעקיפין ,בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
 .5.4תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור
ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
 .5.5אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי אחר מהדירקטורים בחברה.
 .5.6אינני עובד של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
 .5.7אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.
לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף 5
לעיל.
 .6הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
 .7לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל ,הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה
וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי.
 .8אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו ו/או תתקיים עילה
לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה ,אודיע על-כך מייד לחברה .ידוע לי ,כי החברה מסתמכת על האמור
בהצהרתי זו.
 .9ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ,וכן תפורסם על ידי
החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי כדירקטור בחברה .כן ידוע לי ,כי
העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ולראיה באתי על החתום היום 08/12/2015
____________

________________
חתימה

נספח ב'
הצהרת הגב' אביבית פלג

נספח ג'
כתב השיפוי

נספח ב' – נוסח כתב שיפוי מוצע
)הכולל הרחבת הכיסוי גם להליכי עיצום כספי ,אכיפה מנהלית וכיו"ב(
__ ב____ שנת 2011
לכבוד
גב'/מר ____________

כתב שיפוי
ביום __ ב ____  2011החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי החברה תשפה ותיתן
התחייבות מראש לשפות את נושאי המשרה בחברה המפורטים בנספח א' לכתב שיפוי זה ,בהתאם
למפורט בכתב שיפוי זה )להלן" :החלטת השיפוי"(.
לאחר שביום ___ ב______  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה ,ברוב הנדרש על פי דין,
את החלטת השיפוי ,הרינו להודיעך כי היות והנך מכהן ו/או כיהנת ו/או הנך עשוי לכהן כנושא
משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך מועסק ו/או הועסקת ו/או
הנך עשוי להיות מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ,מאשרת החברה
ומתחייבת כלפיך ,בכפוף להוראות כל דין ,כדלקמן:
.1

ההתחייבות לשיפוי
בכפוף להוראות הדין ,החברה מתחייבת לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 2
להלן ,שתוטל עליך או שתוציא עקב אחת או יותר מאלה:
)א(
)ב(

פעולותיך ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות
בנות ו/או קשורות של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת.
פעולותיך ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותך נושא משרה ,עובד או שלוח של החברה בתאגיד
אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין )להלן" :תאגיד
אחר"(.

בכתב שיפוי זה:
"נושא
משרה"-

כמשמעות המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף )37ד( לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח
– ) 1968להלן" :חוק ניירות ערך"( לרבות כל עובד ו/או נותן שירותים שהחברה
תחליט להעניק לו כתב שיפוי.

"פעולה" או
כל נגזרת
שלה-

כמשמעותה בחוק החברות ,התשנ"ט) 1999-להלן" :חוק החברות"( ,לרבות גם
החלטה ו/או מחדל במשמע ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב
שיפוי זה בתקופות העסקתך בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה
ו/או בתקופות כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של
החברה ו/או בתאגיד אחר כהגדרתו לעיל.
לרבות תובענה אזרחית ,תובענה מנהלית ,תובענה פלילית ,תובענה נגזרת ,תובענה
ייצוגית ,בקשות הסדר ,תביעות נושים ,תביעה לפיצויים כספיים ובקשה לסעד
הצהרתי.

"תביעה"

.2

עילות השיפוי
ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף  1לעיל תחול בשל כל חבות או הוצאה ,שהינה בת שיפוי על פי
דין ועל פי תקנון החברה ,כמפורט להלן:
2.1

חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין שניתן בפשרה
או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ,הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר
מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה )להלן" :התוספת"( או כל חלק מהם

1

)להלן" :האירועים הקובעים"( ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי בגין כל אחד
מהאירועים הקובעים לא יעלה על הסכום הקבוע בתוספת ,כשהוא צמוד לעליית מדד
המחירים לצרכן החל ממועד האישור של כתב שיפוי זה על ידי החברה ועד למועד השיפוי
בפועל ,לכל אחד מאירועים הקובעים ,ביחס לכל אירוע ולכל נושא משרה בחברה בנפרד
)להלן" :החבות הסופית"(;

.3

2.2

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,אשר הוצאת עקב חקירה או
הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר הסתיים בלא
הגשת כתב אישום נגדך 1ובלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או
שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי
בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;
בפסקה זו –
סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת
התיק לפי סעיף  62לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב) 1982-בסעיף קטן זה
– חוק סדר הדין הפלילי( ,או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231
לחוק סדר הדין הפלילי;
"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך
פלילי ,לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985-קנס על עבירה
שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי ,עיצום כספי או כופר.

2.3

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוצאת או שחויבת בהן בידי
בית משפט ,בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או תאגיד אחר ,לפי המקרה ,או בשם מי
מהם או בידי אדם אחר ,2או באישום פלילי שממנו זוכית ,או באישום פלילי שבו הורשעת
בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

2.4

הוצאות שהוצאת בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינך ,לרבות הוצאות התדיינות
סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
לעניין זה "הליך מנהלי" – הליך לפי פרק ח' 3לחוק ניירות ערך )הטלת עיצום כספי בידי
רשות ניירות ערך( ,הליך לפי פרק ח' 4לחוק ניירות ערך )הטלת אמצעי אכיפה מנהליים
בידי ועדת האכיפה המנהלית( ,הליך לפי פרק ט' 1לחוק ניירות ערך )הסדר להימנעות
מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים ,המותנית בתנאים( והליך לפי סימן ד' )הטלת עיצום
כספי בידי רשות ניירות ערך( לפרק הרביעי )סעדים ,עיצום כספי ורישום חברה כחברה
מפרה( בחלק התשיעי לחוק החברות.

2.5

תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד)א())(1א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח' 4לחוק
ניירות ערך )הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית(.

2.6

חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין.

סכום השיפוי
3.1

סכום השיפוי המצטבר
סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר על פי כל כתבי
השיפוי שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי )להלן" :כתבי
השיפוי"( לא יעלה על סכום השווה ל 25%-מההון העצמי הקובע של החברה ,בתוספת כל
הסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח ,אם יתקבלו ,במסגרת ביטוח דירקטורים ונושאי
משרה בחברה שרכשה ו/או תרכוש החברה מעת לעת בגין החבות הסופית ו/או הוצאות
ההתדיינות )להלן" :סכום השיפוי המירבי"( .לעניין זה "ההון העצמי הקובע של
החברה" פירושו סכום הונה העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים
האחרונים המבוקרים או סקורים של החברה ,לפי העניין ,כפי שיהיו נכון למועד תשלום
השיפוי.

1

לרבות במקרה של חזרה מאישום לאחר הגשת כתב אישום ,ובכפוף לתנאי השיפוי המפורטים בסעיף 5
להלן.
לרבות תובע בתביעה נגזרת ,כמשמעותה בחוק החברות.

2

2

מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל
תגמולי ביטוח לרבות בגין האירועים הקובעים בכתב השיפוי המבוטחים בחברת ביטוח,
שהחברה תקבל עבורך מזמן לזמן ,אם תקבל ,במסגרת כל ביטוח של אחריות נושאי
משרה בחברה בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת
שיפוי כאמור בסעיף  2לעיל וכן בכפוף להוראות סעיף  5.6להלן.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5.6להלן ,מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו "רובד
נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו ע"י המבטח ,ככל שכאלה ישולמו .כמו כן
מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא
אינה ניתנת להמחאה ,ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום
אשר לו מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עימו למעט ההשתתפות העצמית
הנקובה בהסכם כאמור.
במידה שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תעמוד לשלם במועד כלשהו ,בתוספת סך כל
סכומי השיפוי ששילמה החברה עד אותו מועד על פי כתבי השיפוי ,יעלה על סכום השיפוי
המירבי ,יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו ,לפי העניין ,בין נושאי המשרה בחברה
שיהיו זכאים לסכומי שיפוי כאמור בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי השיפוי ולא
שולמו להם לפני אותו מועד )להלן" :נושאי המשרה הזכאים"( ,באופן שסכום השיפוי
שיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים ,יחושב על פי היחס פרו-רטה שבין סכום
השיפוי שהיה מגיע לכל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום השיפוי שהיה מגיע לכל
נושאי המשרה הזכאים ,במצטבר ,באותו מועד בגין דרישות אלה ,אלמלא מגבלת סכום
השיפוי המרבי.
שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המירבי לא תישא
החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושר באורגנים
בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי דין במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים
ובכפוף לשינוי תקנון החברה ,במידה וידרש לשם כך ,על פי דין.
יובהר כי אין בכתב שיפוי זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום
השיפוי המרבי בשל אירועים נשוא השיפוי ,בין מחמת שסכומי הביטוח על-פי פוליסת
ביטוח אחריות נושאי המשרה יוקטנו ,בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי
משרה שיכסה את האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד
שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות.
3.2

.4

סכום השיפוי בגין האירועים הקובעים
בכפוף לאמור בסעיף  3.1לעיל ,ההתחייבות לשיפוי בגין כל אחד מהאירועים הקובעים
תוגבל ,ביחס לכל נושא משרה בחברה בנפרד ולכל אירוע בנפרד ,בסכום החבות או
ההוצאה שהינה בת שיפוי כאמור לעיל אך לא יותר מסכום השיפוי המקסימלי ביחס לכל
אחד מהאירועים הקובעים.

תשלומי ביניים
עם קרות אירוע שבגינו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל ,תעמיד החברה
לרשותך ,מעת לעת ,את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם
הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדך הקשור לאותו אירוע ,לרבות בהליכי חקירה ,באופן
שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך ,לרבות העמדת ערבויות ובטחונות ,והכל בכפוף
לתנאים ולהוראות הקבועים בכתב שיפוי זה .יודגש כי החברה לא תדרוש כתנאי להעברת
הכספים האמורים העמדת בטחונות כלשהם על ידך.
במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך
משפטי כאמור ,ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים יחולו
הוראות סעיף  5.8להלן.

.5

תנאי השיפוי
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,השיפוי על פי כתב שיפוי זה כפוף לתנאים שלהלן:
5.1

הודעת השיפוי
אתה תודיע לחברה בכתב על כל תביעה ו/או הליך משפטי ו/או הליך מנהלי ו/או חקירה
בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,שייפתחו נגדך ו/או על כל התראה בכתב או
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כל חשש או איום שהליכים כאמור יפתחו נגדך בקשר לכל אירוע שבגינו עשוי לחול
השיפוי )להלן ביחד ולחוד" :ההליך"( ,וזאת באופן מיידי לאחר שהיוודע לך לראשונה על
כך ובמועד שיותיר זמן סביר לתגובה לאותו הליך ,כנדרש על פי כל דין )להלן" :הודעת
השיפוי"( ותעביר לחברה ו/או למי שהיא תורה לך ,כל מסמך שימסר לך ו/או שיהיה
ברשותך בקשר לאותו הליך.
אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה
על פי כתב שיפוי זה ,למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה
מהותית בזכויותיה של החברה להתגונן בשמה )במקרה שגם היא תתבע באותו הליך(
ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה האמור.
5.2

הטיפול בהגנה
בכפוף לכך שהדבר אינו עומד בסתירה להוראות הדין הרלבנטיות או לתנאי פוליסת
ביטוח אחריות נושאי משרה שרכשה החברה ,החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את
הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה
תבחר לצורך זה )פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות( .החברה ו/או
עורך הדין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל לידי סיום,
ימסרו לך דיווח שוטף על התקדמות ההליך וייוועצו עמך בקשר עם ניהולו; עורך הדין
שמונה ע"י החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך .מקום שיווצר
לדעתך או לדעת החברה או לדעת עורך הדין חשש לניגוד עניינים בינך ובין החברה
בהגנתך בפני אותו הליך ,תודיע לחברה או החברה תודיע לך או יודיע לך עוה"ד האמור,
לפי העניין ,על ניגוד עניינים זה ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך לטיפול
בהגנתך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך-דין כאמור.
על אף האמור בסעיף זה ,אם פוליסת ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה תחול
על אותו עניין ,אתה והחברה תנהגו בהתאם להוראות הפוליסה בכל הקשור בחילוקי
דעות עם המבטח בדבר זהות הפרקליט המייצג ,אם הוראות הפוליסה יחייבו זאת ,באופן
שמסירת הטיפול לפרקליט המייצג האחר לא תאפשר למבטח להשתחרר מחובתו לפי
הפוליסה או להקטינה בדרך כלשהי .החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך הנ"ל
בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או תסכים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה ממנה תידרש
לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא ישולמו במסגרת
ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה שיירכש ,אם יירכש ,על ידי החברה ו/או חברה
בת שלה ו/או חברה קשורה שלה ו/או תאגיד אחר ,אלא בהסכמתך המוקדמת ,בכתב,
לפשרה שתושג .כמו כן ,החברה לא תהיה רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל
להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור ,אלא בהסכמתך המוקדמת לכך ,בכתב,
ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב .למען
הסר ספק ,אף אם תועבר המחלוקת בהליך לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור
או בכל דרך אחרת ,החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך.
על אף האמור לעיל החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום את ההליך הנ"ל בדרך של
פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות
או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגדך ,אלא אם תיתן לכך את הסכמתך
מראש ובכתב .אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתך
הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך.
במידה שתוך  7ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה )או תקופה קצרה יותר
אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך( ,כאמור לעיל ,החברה לא
תיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך כאמור ,או אם אתה תתנגד לייצוגך על
ידי עורכי הדין של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים ,אתה תהיה רשאי
למסור את ייצוגך לעורך דין שיבחר על ידך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות
שיהיו לך בגין מינוי עורך-דין כאמור.

5.3

שיתוף פעולה עם החברה
לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לעיל,
לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך ,בהתאם לאמור לעיל.
אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל וכן תקיים את כל
הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו
בה בקשר עם התגוננות בהליך ,בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת
טיפולם בקשר לאותו הליך ,ובלבד שהחברה או חברת הביטוח ,לפי העניין תדאגנה
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לכיסוי כל ההוצאות שלך שיהיו כרוכות בכך ,באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן
בעצמך ,וזאת בכפוף לאמור בסעיפים  1ו 3-לעיל.
שום ויתור ,שיהוי ,הימנעות מפעולה או מתן אורכה על-ידי החברה או על ידך ,לא יפורשו
בשום נסיבות כויתור על זכויותיך על-פי כתב שיפוי זה ועל-פי כל דין ,ולא ימנעו מהחברה
או ממך מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיך
כאמור.
5.4

כיסוי החבויות
בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף  5.2לעיל ובין אם לאו ,היא תדאג לכיסוי
החבויות וההוצאות האמורות בסעיף  2לעיל ,באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנן
בעצמך ,וזאת ,מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב
שיפוי זה ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת ,אם תרכוש ,והכל בכפוף
לאמור בסעיפים  1ו 3-לעיל.

5.5

אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה
השיפוי בקשר להליך כלשהו נגדך ,כאמור בכתב שיפוי זה ,לא יחול לגבי כל סכום שיגיע
ממך לתובע בעקבות פשרה או בוררות ,אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה
או הסדר או לקיום אותה בוררות לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את
הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים.
כמו כן ,השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת
הוכחת מחשבה פלילית או בהליך ,כהגדרתו בסעיף  2.4לעיל ,אלא אם הודאתך קיבלה
את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

5.6

אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי
החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים
כאמור שולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח של אחריות
נושאי משרה בחברה ,או במסגרת שיפוי של צד שלישי כלשהו זולת החברה .למען הסר
ספק יובהר ,כי סכום השיפוי המרבי על פי כתב שיפוי זה יחול מעבר ובנוסף לסכום
שישולם )אם וככל שישולם( במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה,
בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור
בסעיף  2לעיל וכי במקרה שבו תקבל שיפוי מאת מבטח של החברה בהתאם לפוליסת
אחריות דירקטורים ונושאי משרה או מכוח כל הסכם שיפוי אחר ,בגין העניין נשוא
השיפוי ,יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום החבות ו/או ההוצאה בת השיפוי כאמור
בסעיף  2לעיל ,לבין הסכום שהתקבל מכוח פוליסת הביטוח או הסכם השיפוי האחר בגין
אותו עניין ,ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי
המרבי .כמו-כן ,יובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול על ההשתתפות העצמית החלה לפי
תנאי הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנערכת ע"י החברה.
לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא משרה
ו/או מועסק בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר
)להלן ביחד ולחוד" :התאגיד החייב"( יחולו גם ההוראות הבאות:
החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהיה זכאי
)א(
לקבל ותקבל בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי
התאגיד החייב ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי שניתנו
על ידי התאגיד החייב.
אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך
)ב(
בתאגיד החייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה ,תידחה על ידי
התאגיד החייב או חברת הביטוח של התאגיד החייב ,לפי העניין ,תשלם לך
החברה על פי כתב שיפוי זה סכומים להם תהיה זכאי על פי כתב שיפוי זה ,אם
תהיה זכאי לסכומים אלו ,ואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים
מהתאגיד החייב ו/או על פי פוליסת הביטוח של התאגיד החייב ותסמיך את
החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו תדרש לקיום הוראות
סעיף זה .לעניין זה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי החברה
לצורך המחאת זכויותיך האמורות והסמכת החברה לגבות את הסכומים
האמורים בשמך.
למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב ו/או
)ג(
לכל צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות
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האמור לעיל ,זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות
בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שינתן לך על ידי התאגיד החייב בגין פעולה שעשית
בתוקף תפקידך בתאגיד החייב.
5.7

תשלום השיפוי
עם בקשתך לביצוע תשלום כלשהו בקשר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה תנקוט
החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומו ,ותפעל להסדרתו של כל אישור
שיידרש בקשר לכך ,אם יידרש .אם יידרש אישור כלשהו לתשלום כאמור ,ואותו תשלום
לא יאושר מכל סיבה שהיא ,יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור ,כפוף
לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו.

5.8

החזרת סכומי שיפוי ששולמו
במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר
להליך כאמור ,ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים,
יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה ,אשר תישא ריבית בשיעור
המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה
חייבת במס ,ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה ,בצירוף מע"מ בגין הריבית
על פי דין ,לכשתידרש בכתב על ידיה לעשות כן ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע.
בוטל החיוב שבגינו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא  -תמחה את מלוא
זכויותיך להשבה של הסכום מאת התובע בהליך לחברה ותעשה את כל הנחוץ כדי
שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה ,ומשעשית כן ,תהיה פטור מהחזרת
הסכום שהזכות להשבתו הומחתה לחברה .לא עשית כן ,תהיה חייב להחזיר לחברה את
הסכום או את חלקו ,לפי העניין ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה
שתהיה זכאי להחזר הסכום מאת התובע.

5.9

העמדת בטחונות לטובת המבטח
על אף האמור בכתב שיפוי זה לעיל )לרבות סעיף  4לעיל( והיות וכמפורט בסעיף  3.1לעיל
תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לתגמולי הביטוח שישולמו לך על ידי המבטח,
ככל שאלה ישולמו ,הרי שבכל אירוע בו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי ,בו תידרש
להוציא הוצאות ותשלומים שונים הכרוכים בטיפול בהליכים משפטיים המתנהלים נגדך
והקשורים באותו אירוע ,תפנה ראשית למבטח לצורך קבלת הכספים הדרושים לכיסוי
ההוצאות והתשלומים האמורים .לצורך כך מתחייבת החברה בזאת להעמיד לטובת
המבטח את כל הביטחונות הנדרשים על ידי המבטח ,ככל שיידרשו ,לצורך קבלת הכספים
האמורים ,ובלבד שגובה הביטחונות האמורים לא יעלה על סכום השיפוי המירבי,
כהגדרתו להלן.
במידה ובשלב מאוחר יותר יתברר שאינך זכאי לכספים אותם תקבל ,ככל שתקבל,
מהמבטח ,תידרש להחזיר לו את הכספים האמורים מיידית על מנת להביא לשחרור
הביטחונות שהעמידה החברה לטובת המבטח .במידה ולא תעשה כן ,יראו בביטחונות,
שהועמדו על ידי החברה למבטח ומומשו על ידו ,כהלוואה אשר תישא תנאים כמפורט
בסעיף  5.8לעיל ,בשינויים המחויבים.

.6

תקופת השיפוי
התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותך ,לזכות עזבונך ,יורשיך וחליפים אחרים שלך
על פי דין ,ללא הגבלת זמן ,וזאת גם לאחר סיום העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה
בחברה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות של החברה ו/או בתאגיד האחר כהגדרתו לעיל,
לפי המקרה ,ובלבד שהפעולות בגינן יינתן השיפוי נעשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או כהונתך
כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות של החברה ו/או בחברות הקשורות של החברה ו/או
באותו תאגיד אחר.

.7

כתב התחייבות זה כפוף לכל דין ולמסמכי ההתאגדות של החברה .התחייבויות החברה על פי כתב
שיפוי זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ,ככל המותר על פי דין ,לשם התכלית שלה
נועדו .במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות
עליה ,לשנותה או להוסיף עליה ,תיגבר הוראת הדין האמורה ,אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע
מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.
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.8

כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק
החתום לחברה.

.9

אין באמור בכתב שיפוי זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב פטור שניתן לך על ידי החברה ,אם ניתן.
כמו-כן ,למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה איננה גורעת מזכותה
של החברה להחליט על שיפוי כלשהו נוסף בדיעבד או מראש ו/או להרחיב כל שיפוי קיים ,הכל
בכפוף לקבלת אישורים כנדרש על פי כל דין.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהתחייבות בכתב השיפוי כדי לבטל או לגרוע או לוותר על
כל שיפוי אחר שנושא המשרה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל
התחייבות או הסכם קודמים של החברה ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושא המשרה
ביותר מהחבות וההוצאות שנגרמו לו בפועל בגין כל אירוע ,גם לפי ההתחייבות הקודמת )אם וככל
שתהייה בתוקף( וגם לפי כתב שיפוי זה ובלבד שסכום השיפוי הכולל) ,למעט סכומים המתקבלים
מפוליסות הביטוח( לא יעלה על סכום השיפוי המירבי כהגדרתו לעיל.

.10

התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.11

הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה הסמכות
הבלעדית ,לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.
ולראיה באה החברה על החתום:
תאריך___________ :

_________________________
_______________ בע"מ

אני הח"מ ,מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לתנאיו ובכלל זה גם לסעיף  5.8לעיל.
________________________

7

התוספת
האירועים הקובעים
1

2

3

4

3

כל תביעה או דרישה המוגשות בידי לקוח ,ספק ,קבלן או כל צד
שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם החברה ,חברות בנות
שלה ,חברות קשורות שלה או תאגיד אחר כהגדרתו לעיל )להלן
בתוספת זו ביחד ו/או לחוד" :החברה"( לרבות בנוגע לניהול משאים
ומתנים עימם ו/או כל תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה נגד נושא
המשרה על-ידי אדם ו/או תאגיד כלשהו ו/או גוף ו/או רשות
הפועלים על-פי דין.
כל תביעה או דרישה המוגשות בקשר לעסקה ,בין שהינה במהלך
העסקים הרגיל או בין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה,
לרבות בגין קבלת אשראי ,מכירה ,השכרה ,העברה או רכישה של
נכסים או התחייבויות ,לרבות ניירות ערך ,וכן קבלת ו/או מתן
אופציה למכירה ,השכרה ,העברה או רכישה של נכסים או
התחייבויות כאמור )לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
טובין ,מקרקעין ,ניירות ערך ,או זכויות ,או מתן או קבלת זכות בכל
אחד מהם( ,משא ומתן להתקשרות בעסקה וכן קבלת ו/או מתן
אופציה למכירה ,השכרה ,העברה או רכישה של נכסים או
התחייבויות כאמור ,שעבוד נכסים והתחייבויות ומתן או קבלת
ביטחונות ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או
גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות
המבוצעות ,ניהול נדל"ן מכל סוג ולכל מטרה וכל פעולה הקשורה
בכך ,לרבות ניהול משא ומתן בקשר לרכישת הנדל"ן הקמתו,
הפעלתו ומכירתו וכל עניין אחר הקשור בכל האמור לעיל ,במישרין
או בעקיפין ,והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור
ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
כל תביעה או דרישה המוגשות בידי עובדים ,יועצים ,סוכנים,
קבלנים עצמאיים ,זכיינים ,לקוחות ,מפיצים ,משווקים ,ספקים
ונותני שירותים למיניהם או יחידים אחרים או גוף המועסק או
המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או
נזקים או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי
החברה או התקשרותם עם החברה ובכלל זה גם אירועים הקשורים
בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד-מעביד לרבות ניהול משא
ומתן בקשר לתנאי העסקה או סיומם ,קידום עובדים ,טיפול
בהסדרים פנסיונים ,קופות ביטוח וחסכון ,הענקת ניירות ערך
והטבות אחרות.
כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע
בזמן הנדרש בהתאם לדין ,או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע
כאמור ,לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של
החברה ,או למחזיקי ניירות ערך בכח ,לרבות בכל הנוגע להנפקה,
הקצאה ,חלוקה ,רכישה ,החזקה או זיקה לניירות ערך של החברה
או כל פעילות השקעה אחרת המערבת או המושפעת מניירות הערך
של החברה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אירוע זה יחול גם
ביחס להצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף ,הצעה פרטית ,הצעת
רכש חליפין או כל הצעת ניירות ערך אחרת.
כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע
בזמן הנדרש בהתאם לדין ,או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע
כאמור ,לצדדים שלישיים ובכלל זה מס-הכנסה ,מס ערך מוסף,
ביטוח לאומי ,מרכז השקעות ,רשויות מקומיות ,משרד לאיכות
הסביבה וכל גורם ממשלתי או מוסדי או איגוד מקצועי או אחר .

חבות סופית
)מיליוני
3
ש"ח(
0.7

1

0.7

1

הסכומים המפורטים להלן הינם צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן החל ממועד האישור של כתב שיפוי
זה על ידי החברה ועד למועד השיפוי בפועל.
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כל תביעה או דרישה ביחס לכל אירוע אשר נובע או קשור להצעת
ו/או להנפקת ניירות הערך של החברה לציבור ו/או לעובדים ו/או
בהנפקה פרטית ו/או בהצעת רכש ו/או בהצעת רכש חליפין ו/או בכל
דרך אחרת ,בישראל או מחוץ לישראל )כולל בין השאר אך לא רק
תביעות המבוססות על תשקיף ו/או טיוטת תשקיף להשלמה ו/או
הודעה משלימה ו/או תשקיף מדף ו/או דוח הצעת מדף ו/או מתאר
ו/או דוח הצעה פרטית ו/או מפרט הצעת רכש ו/או דוח אחר
שפורסם על ידי החברה )בסעיף זה להלן" :הדוח"( ,או על גילוי או
אי-גילוי של פרטים בו ,או על דיווח או אי-דיווח בעניין כלשהו לאחר
ההצעה על פי הדוח ,או על קיום או אי-קיום של הוראות דיני ניירות
הערך הרלבנטים( ,ולרבות כל תביעה או דרישה ביחס לכל הנושאים
שהיו טעונים מצג ו/או גילוי בבדוח לרבות בכל טיוטה שלו,
שהתרחשו לפני תאריך הדוח ,או לאחריו בתקופה המתחילה
בתאריך הדוח ומסתיימת בגמר התקופה להגשת הזמנות ו/או בגמר
תקופת הקיבול )לפי העניין( ואשר לא ניתן להם גילוי כנדרש על פי
דין בדוח או בדיווחים מאוחרים יותר שנתנה החברה ו/או תאגיד
בשליטתה )להלן" :דיווח חסר או מטעה"( ובלבד שמיד לאחר שהגיע
לידיעת נושא המשרה דבר קיומו של הדיווח החסר או המטעה בדוח
הוא פעל כנדרש על פי דין .לעניין פסקה זו" ,דיווחים" – לרבות
דוחות תקופתיים ,דוחות מיידים ,דוחות כספיים וכן כל דוח אחר
שעל החברה או על נושא המשרה ליתן על פי כל דין.
כל תביעה או דרישה המוגשות ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת
שבוצעה או שימוש לרעה ביחס לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי
החברה או מי מטעמה.
החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או
תקנות מכוחו.
כל פעולה הקשורה להגשת הצעות למכרזים ו/או לזיכיונות ו/או
לרישיונות ,מכן מין וסוג שהם.
כל תביעה או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או בנוגע
לכספים שהולוו על ידיהם ,או חובות של החברה כלפיהם.
כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי בגין נזקי גוף ,לרבות
מוות ,או נזק לעסק או לנכס אישי ,לרבות אובדן השימוש בו במהלך
כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה ,או בהתאמה לנושאי המשרה
שלה ,לעובדיה ,סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים
לפעול מטעם החברה ו/או מתוקף תפקידם בחברה.
כל תביעה או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל
במלואו או בחלקו ,בידי החברה ,או על ידי נושאי המשרה ,המנהלים
או העובדים של החברה ,בכל הנוגע לתשלום ,דיווח ,או תיעוד
מסמכים ,של אחת מרשויות המדינה ,רשות חוץ ,רשות מוניציפלית
או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל וכל מדינה
אחרת ,לרבות תשלומי מס על הכנסה ,מס מכירה ,מס שבח ,מסי
העברה ,בלו ,מס ערך מוסף ,מס בולים ,מכס ,ביטוח לאומי,
משכורות או עיכוב שכר לעובדים או עיכובים אחרים ,לרבות כל סוג
של ריבית ותוספות בגין הצמדה.
כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים ,בעלים ,משכירים,
שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים או מוצרים של החברה ,או
יחידים העוסקים עם המוצרים האמורים ,עבור נזקים או הפסדים
הקשורים לשימוש בנכסים או במוצרים האמורים.

9

2

0.4
0.4
0.4
1
2

0.7

0.5

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

כל פעולה מנהלתית ,ציבורית או שיפוטית ,צווים ,פסקי דין,
תביעות ,דרישות ,מכתבי תביעות ,הנחיות ,טענות ,שעבודים,
עיקולים ,הליכי חקירה ,או הודעות על חוסר ציות או הפרות מטעם
רשות ממשלתית או גופים אחרים הטוענים לאחריות פוטנציאלית
או חבות )לרבות עבור הוצאות אכיפה ,חקירות ,תגובות של רשויות
ממשלתיות ,ניקוי ,הסרה או תיקון ,עבור נזקים למשאבים טבעיים,
נזקים קרקעיים ,נזקים גופניים או קנסות או תרומות ,שיפוי,
תשלומי החלמה ,פיצוי( כתוצאה מכך ,בין בישראל ובין מחוצה לה,
המבוססים על או הקשורים ל:
)א( הופעה של שחרור נוזל ,פליטה ,דליפה ,הצפה ,שפיכה ,חיסול,
שחרור ,סינון או נדידה על פני הקרקע ו/או מתחתיה ו/או מעליה
)להלן ביחד" :זיהום"( או סיכון בזיהום או חשיפה לכל סוג של חומר
מסוכן ,רעיל ,נפיץ או רדיואקטיבי ,פסולת או חומרים אחרים אשר
קיימת חובה להסדירן בהתאם לחוקי איכות הסביבה ,בכל מקום,
השייך ,המופעל ,השכור או המנוהל בידי החברה.
)ב( נסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה,
רשיונות סביבתיים ,היתרים ,או אישורים נוספים הנדרשים על פי
חוקי איכות הסביבה.
כל פעולה מנהלתית ,ציבורית ,שיפוטית ,מנהלית ,צווים ,פסקי דין,
תביעות ,דרישות ,מכתבי דרישות ,הנחיות ,טענות ,חקירות ,הליכים
)לרבות הליכים מנהליים ,בכפוף לדין( או הודעות של חוסר ציות או
הפרה של פעולה של רשות שלטונית או גוף אחר הטוענים לאי מילוי
הוראת חוק ,תקנה ,צו ,פקודה ,כלל ,נוהג ,הוראה ,רישוי או פס"ד על
ידי החברה או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה.
כל תביעה או דרישה ,המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה
מחדש או כל החלטה הנוגעת לכך ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,מיזוג ,פיצול ,שינוי בהון החברה ,הקמת חברות בת,
פירוקן או מכירתן לצדדים שלישים.
כל תביעה או דרישה ,המתייחסות להחלטה או פעילות של החברה
או של נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה ,לאחר שבוצעו לגביה
הבדיקות והתייעצויות המתאימות לסוג החלטה או פעילות מסוג זה,
לרבות החלטות שהתקבלו בדירקטוריון החברה או באחת
מוועדותיו.
כל תביעה או דרישה המתייחסות להתבטאות ,אמירה ,לרבות הבעת
עמדה או דעה או הצבעה ,לרבות במסגרת ישיבות דירקטוריון,
בועדותיו ,באסיפות כלליות של תאגידים ו/או באורגנים אחרים של
תאגידים שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במסגרת תפקידו
בחברה.
כל תביעה או דרישה ביחס לחוות דעת דירקטוריון החברה לניצעים
בהצעת רכש ,בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת בהתאם לסעיף
 329לחוק החברות התשנ"ט ,1999-או הימנעות ממתן חוות דעת
כאמור וכן בכל חיווי דעה ו/או מצג הנדרש על פי הוראות הדין.
כל תביעה או דרישה ,המתייחסות לאירועים המפורטים לעיל ,בקשר
לכהונתו של נושא המשרה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה
ו/או בתאגיד אחר והכל אם הדבר נעשה במסגרת תפקידו כנושא
משרה ו/או כמועסק באחת החברות האמורות.
כל הפעולות הקשורות בביצוע עסקה בתחום הביטוח או פעולות
שהביאו לאי עריכת סידורי ביטוח נאותים ,לרבות התקשרות עם
מבטחי משנה ו/או סוכנים ו/או עם מבטחים ו/או מבוטחים ו/או עם
לקוחות אחרים.
כל פעולה הקשורה לחלוקה ,כהגדרתה בחוק החברות ,ובכלל זה
לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה ,לרכישת מניות ו/או
ניירות ערך המירים של החברה על ידי החברה ובלבד שאין בשיפוי
בגין פעולה שכזו הפרה של כל דין.
כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולת מכירה ,קניה או החזקת
ניירות ערך סחירים עבור או בשם החברה ו/או לניהול תיק השקעות
ו/או חשבונות אצל חברי בורסה ו/או בנקים ו/או פיקדונות.
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כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הקשורה להשקעות
שהחברה בוחנת ו/או מבצעת בניירות ערך כלשהם ,המתבצעות
בשלבים שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה ,לצורך התקשרות
בעסקה ,ביצועה ,פיתוחה ,המעקב והפיקוח עליה וכן תביעות
הקשורות לפעולות רכישה ו/או מכירה )על ידי החברה ו/או חברות
בנות של החברה( ,במישרין ו/או בעקיפין ,של נכסים )לרבות מניות(
וזכויות ,בישראל ומחוץ לישראל או השקעה בני"ע של תאגידים
שונים או קבלת זכויות בתאגידים שונים ,לרבות רכישה ו/או מכירה
של גרעיני שליטה והכל בין אם נעשו במהלך העסקים הרגיל של
החברה ובין שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה ,ולרבות ,אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ההחלטות ,ההסכמים ,ההודעות,
מסמכי הגילוי ,ניהול המשא ומתן והדיווחים הקשורים בכך ,וכל
עניין אחר הקשור וכרוך בכל האמור לעיל ,במישרין או בעקיפין,
והכל בין אם יושלמו רכישות ו/או מכירות כאמור ובין אם לא
יושלמו ,מכל סיבה שהיא.
כל תביעה ודרישה מצד מחזיקי ניירות ערך של החברה ,ובכללם
בעלי מניות בחברה ,לרבות מחזיקי ניירות ערך )לרבות מניות(
עתידיים של החברה או נושים של החברה ,בגין הפרה של דיני
החברות ,דיני ניירות ערך או כל דין אחר המקנה להם עילת תביעה.
כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס למינוי או בקשה למינוי כונס
נכסים לנכסי החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של
החברה או לחלק כלשהו מנכסיהן ו/או בקשת פירוק כנגד החברה
ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה ו/או הליך כלשהו
לצורך פשרה או הסדר עם נושים של החברה ו/או חברות בנות ו/או
חברות קשורות של החברה.
פעולות הקשורות ,בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
ברכישת או מכירת חברות ,גופים משפטיים או נכסים ,וכן באירועים
הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,להגבלים עסקיים ובכלל זה
הסדרים כובלים ,מונופולים ,בפיצולים או במיזוגים ותוצאות
משפטיות ואחרות העשויות לנבוע מהם.
כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לניהול כספים ,ניהול חשבונות,
הלוואות ומסגרות אשראי ,עסקאות במכשירים פיננסיים ,ערבויות
בטחונות ,נאמנויות ,הסכמי ניהול ויעוץ פיננסי וכד'
כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הנוגעת לדיווח או
הודעה המוגשים על פי חוק החברות ,התשנ"ט 1999-ו/או חוק ניירות
ערך ,התשכ"ח 1968-לרבות תקנות שהותקנו מכוחם ,או על פי
חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל ,או על פי
כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה ו/או
הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור.
כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הנוגעת לעריכה ו/או
לאישור דוחות תקופתיים ו/או דוחות ביניים ו/או דוחות מידיים ו/או
תוכניות עסקיות ו/או תקציב ו/או תחזיות ו/אות תוכניות עבודה ו/או
נהלים ו/או הנחיות פנים-אירגוניות ו/או הליכי בקרות פנימיות.
כל תביעה או דרישה המתייחסת לבקרה פנימית בחברה ולנהלים
בדבר הדיווח והגילוי בדוחות התקופתיים והמידיים של החברה,
לרבות בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון וההנהלה
בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,
בהצהרות האישיות של מנכ"ל החברה ו/או של נושא המשרה הבכיר
ביותר בתחום הכספים ו/או רואה החשבון המבקר של החברה ביחס
לאפקטיביות הבקרה הפנימית ותהליכי הגילוי והבקרה המצורפות
לדוחות התקופתיים ובכן בכל הנוגע להפרת הוראות הדין לגביהם
כל תביעה או דרישה בקשר עם אירוע שהשפיעו או עשויים להשפיע
באופן מהותי על רכוש החברה ,זכויותיה ,התחייבויותיה או
רווחיותה.

לעניין תוספת זו "חברה" – לרבות תאגיד בשליטתה.
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