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   הצעה פרטית מהותיתבדבר דוח מיידי   הנדון: 

 חברה ה שלות  מיוחדת של בעלי המני  כללית  כינוס אסיפהובדבר 

 
תקנות ניירות ערך )הצעה "(,  חוק החברות)להלן: "   1999-להוראות חוק החברות, תשנ"טבהתאם  

תקנות ניירות ערך  ,  "(ההצעה תקנות  )להלן: "  2000-פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, תש"ס

)  "(הדוחותתקנות  )להלן: "  1970  –ם ומיידים(, התש"ל  קופתיי)דוחות ת   עה הודותקנות החברות 

,  2000  -כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, תש"סמודעה על אסיפה  ו

)להלן:    מניות החברההודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי  ודוח מיידי  בזאת    יםניתנ 

 קמן: כדל (,"האסיפה"

 מקום האסיפה ומועדה .1

רח' גלגלי הפלדה  רדי החברה בשמב ,  15:00עה  , בש2021  מאיב  5,  ד'תתקיים ביום  האסיפה  

 , הרצליה פיתוח. 11

 עותוההחלטות המוצ סדר יומה של האסיפה .2

 החברה ליו"ר דירקטוריון  אופציה  כתבי הענקת אישור .2.1

ההחלטה המוצעת "  נוסח  "לאשר  "(1  החלטה מס')להלן:  כתבי    758,814הקצאת  : 

של  ע.נ. כ"א  ח  ש"  0.1ת  בנות  רגילוהניתנים למימוש למניות    ,)לא סחירים(אופציה  

 ". לדוח זה 3יף בסעכמפורט  ר,, מר איתן מאיר דירקטוריון החברה" ליוהחברה, 

 החברה "ל מנכל אופציה  כתבי הענקת אישור .2.2

כתבי   1,264,690  קצאתה: "לאשר  "(2החלטה מס'  )להלן: "  נוסח ההחלטה המוצעת

ע.נ. כ"א    0.1בנות  ת  רגילוות  נילמם למימוש  תניהני  ,)לא סחירים(אופציה   של  ש"ח 

 ". לדוח זה 3בסעיף כמפורט  , מר ליעמי ויסמן,למנכ"ל החברההחברה, 

   סיפהיום האל סדר ות שעההחלטאודות ם פרטים נוספי .3

הר  איש  29.3.2021יום  ב בישיבתה  חברה,  דירקטוריון  התגמול  ועדת  המלצת  קבלת  לאחר 

החברה,  ,  14.3.2021  מיום של  התגמול  למדיניות  עובדים  ל   2021אופציות  תוכנית  בהתאם 

בחברהו משרה  החברהנושאי  רשאית  תהא  לפיה  המוסמכים   ,,  האורגנים  לאישור    בכפוף 

למימוש למניות  נים  הנית )לא סחירים(    פציהכתבי או להעניק לעובדים ולנושאי משרה  לכך,  

כ"א    0.1בנות  רגילות   ע.נ.  הש"ח  "  החברשל  רגילותמניו)להלן:  " )ל "( ת  תוכנית הלן: 

 .  "(2021אופציות 

התגמול ועדת  אישרו  החברה  כן  של  ,  ודירקטוריון  המניות  בעלי  אסיפת  לאישור  בכפוף 

אופציה    758,814  הקצאת  ,החברה  של  התגמול  למדיניות   בהתאםו  ,החברה )לא  כתבי 
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דירקטוריון  סחירים(   אופציה   1,264,690  -ו   רה החבליו"ר  סחירים(    כתבי  "ל  למנכ)לא 

 .למניות רגילות של החברהלמימוש  םיתנהני, החברה

 ."הניצעים": " וביחדהניצעלהלן: " ייקראר הדירקטוריון וממנכ"ל החברה יו"כל אחד מ 

 .(הצעהה בתקנות  המונח)כהגדרת  הפרטית בהצעה  מעוניין  צד אינואף אחד מהניצעים 

  וסח כנסה ]נמס ה  לפקודת   102ות סעיף  תיעשה בהתאם להורא   םית לניצע ההקצאה הפרטי 

התשכ" ו102  סעיף")להלן:    1961–אחדש[,  ה"-"  מס  בהתאמה"כנסהפקודת  במסלול  ,   )

 . רווח הון באמצעות נאמן

פרטים   יובאו  הקלהלן  עם  בקשר  האופציה  נוספים  כתבי  לתקנות  צאת  בהתאם  לניצעים 

 : למנכ"לריון ו רקטור דיליו"בדבר הצעה פרטית מהותית ההצעה 

 מוצעים ירות הערך הינ .3.1

לאמורהב .3.1.1 תקצה  הח  יל,לע  תאם  הדירקטוריוןברה  מליו"ר  מאיר,  איתן    ר 

" הדירקטוריון)להלן:  "יו"ר  או  מאיר "  )לא    הציאופכתבי    758,814,  1"( מר 

למימוש(  יםסחיר רגילות    758,814  עדל  הניתנים  המניות  בתנאים  ,  ברהחשל 

 .  להלן כמפורטולתקופה 

להלן:  )  ןמ יסו  ליעמילמנכ"ל החברה, מר  תקצה    בהתאם לאמור לעיל, החברה .3.1.2

  הניתנים(  ים)לא סחיר   ה אופציכתבי    1,264,690,  2("מר ויסמן" או "מנכ"לה"

  בתנאים ולתקופה כמפורט ,  של החברהמניות רגילות    1,264,690  עדל   למימוש

 .  להלן

בכתבי האופציה   לניצעים  יוקצו  כל האישורים  האמורים  קבלת  סמוך לאחר 

בס כתבי  להלן.    3.14עיף  האמורים  ממימוש  שתנבענה  האופציה  המניות 

על שם החברה  תירשמנה    , ככל שימומשו,"(המימושמניות  "לן:  )לההאמורים  

לניירות  הבורסה  של  אביב  ערך    לרישומים  "בע"מ  בתל  החברה  )להלן: 

בע"מ )להלן:    לניירות ערך בתל אביב  ותירשמנה למסחר בבורסה "(  לרישומים

תהיינה החל ממועד הקצאתן    שור הבורסה, והןאילת  לקב, בכפוף  "(הבורסה"

 החברה.הקיימות בהון מניות הרגילות שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין ל

 ך המוצעים תנאי ניירות הער עיקר .3.2

המוענקים  על  החלים  התנאים .3.2.1 האופציה    למדיניות  בהתאם  הינם  כתבי 

 . רההחב שאימצה 2021  תאופציו לתכנית ובהתאם  החברה של התגמול 

  : כדלקמן  שוות מנות 3 -ב  ציה יבשילוכתבי האופ  :שלהמועדי ההב .3.2.2

ראשונה .א מכמות    -  מנה  האופציהשליש  בתום    כתבי    שנה שתבשיל 

מועד  )להלן: "ציה  כתבי האופ  ריון על הקצאתהחלטת הדירקטוממועד  

 . "(ההענקה

שניה .ב מכמות    -  מנה  האופציהשליש    שנתיים בתום  שתבשיל    כתבי 

 ממועד ההענקה. 

 
הדי יו" בין     1 החברה    רקטוריון ר  יחסי לא  לבין  ימומשו    מעביד. -עובד   מתקיימים  אם  גם  כי  יובהר 

המוענקים   האופציה  כתבי  כל  הד למניות  ענ כמפור   קטוריון יר ליו"ר  לבעל  יהפוך  לא  הוא  לעיל  יין  ט 
 בלבד.  ו  חזקותי מכח א   בחברה 

עובד לבי המנכ"ל  בין     2 יחסי  מתקיימים  החברה  כתבי    מעביד. -ן  כל  למניות  ימומשו  אם  גם  כי  יובהר 
 ניין בחברה מכח אחזקותיו בלבד. ע   יהפוך לבעל   א ט לעיל הוא ל "ל כמפור האופציה המוענקים למנכ 
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בתום שלוש שנים  שתבשיל  כתבי האופציהשליש מכמות   -  יתשישל מנה  .ג

 ממועד ההענקה. 

ראשונה  המימוש  מחירי  .3.2.3 מנה  שש"ח  4.83  -:  מנה  מנה  ש"ח  5.07  -ניה  ,   ,

בבורסה ביום  מניה רגילה של החברה  שער הנעילה של    .ש"ח  5.32  -שית  שלי

שק  25.3.2021 האחרון  המסחר  הדירקטוריון  ם  ד)יום  אישור    של למועד 

זה(  עצהה נשוא דוח  ושער הנעילה של מניה רגילה    "חש  4.33  הינוה הפרטית 

למועד  )יום המסחר    29.3.2021ביום    בבורסה  של החברה דוח  שקדם  פרסום 

הינו   זה(  הראשונ   .ש"ח   4.349מיידי  המנה  של  המימוש  בכ  המחיר    -גבוה 

 . בהתאמה, יםהאמור יםמהמחיר 11%  -ובכ 11.55%

האופצי  .3.2.4 יהתקופת  האופציה  כתבי  למועני  היו:  בכפוף  למימוש  די  תנים 

לתום   עד  האמ שנים    5ההבשלה,  התקופה  תום  לאחר  ההענקה.  ורה  ממועד 

   ר תוקף.ע, יהיה בטל וחסכתב אופציה שלא מומש יפק 

 אופציה  כתבי מימוש .3.3

תו .3.3.1 להוראות    כתבי   את   לממש  רשאי  יהיה  הניצע,  2021  אופציות ת  כניבכפוף 

  3.2.4  ףעיבס  כהגדרתה,  הציופאה  תקופת  במהלך,  חלקם  או  כולם,  האופציה

הודעת    לעיל משלוח  ידי  ה על  ידי  על  חתומה  בכתב  למשרדה  מימוש  ניצע 

א ולנאמן,  החברה  של  תכלול,  הרשום  ומספר  בין  שר  הניצע  שם  את  היתר, 

הודעת  "מעוניין לממש )להלן:    הזהות שלו ואת מספר כתבי האופציה שהניצע

האופציה    שמומי  .("המימוש   מחיר  של  במזומן  תשלום  נגדכ  יהיה כתבי 

(  להלן  מפורט כ )  נטו  מימוש  מנגנון  פי  על  או"(  מימוש במזומן)להלן: "  וש ימהמ

ככל   .)אשר תצוין בהודעת המימוש(  ת הניצעבחיר  לפי"(  מימוש נטו: ")להלן

ככל  .  ביחד עם הודעת המימושיועבר  ום  במזומן, התשלשהניצע יבחר במימוש  

במימוש  הניצש יבחר  לא  במזומןע  אך  התשלום  ,  את  עם  יעביר  הודעת  ביחד 

הודעה    ימומשו בדרך   ה האופציכתבי  ,  המימוש כל  וזאת ללא  נטו  של מימוש 

לניצע. לחבההודעת    נוספת  תימסר  ולנאממימוש  מסחר רה  ביום  עד    בלבד  ן 

ונ13:00השעה   ובמידה  קבלת  13:00  השעה   לאחר  תקבלה,  יום  את  יראו   ,

  .יום המסחר השני לאחר מכןוש בהמימ הודעת  

ה  ביום .3.3.2 לאחר  המסחר  "ראשון  )להלן:  המימוש  הודעת  קבלת  יום  יום 

לנאמן  המימוש המימוש  מניות  את  תקצה  החברה  העניין"(  לפי  לניצע,  ,  או 

  ככל  .תומה על ידי הניצעובתנאי שהודעת המימוש התקבלה כשהיא מלאה וח

האופציה  את  לממש  יבחר  ניצעהש   מניות  מספר,  נטו  מימוש  נוןבמנג   כתבי 

  :הבאה  הנוסחה לפי יחושב  המימוש

 

 
(A X B) - (A X C) 

B 
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A = הקבועו  לממש הניצע מבקש  אותו האופציה  כתבי מספר  
 ;המימוש  בהודעת

B = רסה ביום  הסגירה בש"ח של מניית החברה בבו רעש
 ש; שקדם ליום המימו המסחר 

C = במכתב רטפו כמ אופציה כתב לכל"ח בש  המימוש מחיר  
 ; ההענקה

 

ה בו כתוצאה  בכל מקרלמימוש למניות שלמות בלבד.    ים ניתנ   כתבי האופציה .3.3.3

תקצה   לא  מניה,  שברי  להקצות  החברה  תידרש  לעיל,  המפורט  מהחישוב 

מטה   כלפי  יעוגל  לניצע  שיוקצו  המניות  ומספר  כאמור,  מניה,  שברי  החברה 

-ווה או הגבוה מהש  ניהר מלה לכל שב, וכלפי מע0.5-ר מניה הנמוך מלכל שב

מ  בכל.  0.5 במנגנון  מימוש  מניות  החברההקצאת  תפעל  נטו  לעימוש    ניין, 

המניות, של  הנקוב  הערך  לה  תשלום  ובכפוף  סעיף  בהתאם  לחוק    304וראות 

הצ1999  –תשנ"ט    החברות, שיעלה  ככל  לפ .  בורך  משפט  לבית  התאם  נות 

את  )304לסעיף   לשלם  הניצע  יידרש  החברות  לחוק  עמחיב(  של  ר  הנקוב  רכן 

 מניות המימוש.  

 התאמות .3.4

  שכתוצאהני אחר של החברה,  פיצול או שינוי מב  ,3זוג בכל מקרה של עסקת מי .3.4.1

  החברה  מניות  לילבע  ויוענקו,  בבורסה  להיסחר  החברה   מניות  יפסיקו  ממנו

")  אחרת  בחברה  מניות  אופציה  כת  כל   אזי"(,  הדשהח  החברהלהלן:  ב 

אופציה לכתב  יוחלף  מכח    הברבח  שהוענק,  המניות  לכמות  בהתאם  החדשה 

במחיר המימוש    יבוצעו ההתאמות המתאימותכתב האופציה שטרם מומש, ו

לי  יתנו המניות בחברה החדשה לבעלמניה אשר ישקפו את יחס ההחלפה בו נ

שייקבע   פיבעינם, הכל כ  ם האופציה יעמדואי הסכהמניות בחברה, וכל יתר תנ 

יראה  ניצע על העסקה באופן ובצורה שתע לודיעל ידי הדירקטוריון. החברה ת

לפחות   לנכון  בקרות  ימים בטרם המועד הקובע    10החברה  העסקה. אם  של 

לעיל, החברה הרוכשת בת של הרוכש  עסקה כאמור  ת( לא  )או חברת אם או 

יה של כל  ניאצו מועדי ההקתבי האופציה, יוף את כמסכימה להמיר או להחלי

הגיע   טרם  אשר  האופציה  המועכתבי  לממש  ד  רשאי  יהא  והניצע  בשלתן, 

יובהר כי    האמורה.העסקה    השלמתלפני מועד    ימים  10ופציות אלה למניות  א

במנ  כולה  תהא  לא  המימוש  תמורת  יד אם  על  ייקבע  ההחלפה  יחס  י  יות, 

 הדירקטוריון. 

לב .3.4.2 ותחלק החברה  המניות הרגיהיה  מניות  פת האו, בתקושלהלות  עלי  פציה, 

זכויות תשמרנה  הקובע    יצעהנ  הטבה,  התאריך  לאחר  מיד  הבא:  באופן 

)לחל ההטבה  מניות  "ובס   להלןוקת  זה:  מספר  הקובעהתאריך  "ק  יגדל   )"

אופ כתבי  ממימוש  הנובעות  היה  במספר ציה  המניות  שהניצע  זכאי    המניות 

 
)וגעסקת מיז"   3 נכסי החברה;  ( מכירה של כל או  1":  )לרבות2)רוב  ת  ל כל או רוב מניו החלפת מניות( ש  ( מכירה 

לתוך  תוך חברה אחרת או עסקה דומה של החברה עם או  ( מיזוג החברה עם או ל3רה; או )חבפק של ה המונ  ההון 
 ה אחרת. חבר
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ה  כמניות  אלהן  מימש  אילו  האופציה  טבה  כתבי    ובע ק ה  התאריךלפני  ת 

  ישתנה  לא  אופציה  כתב   כל  של  המימוש  מחיר.  ההטבה  מניות  לחלוקת

  מניות   חלוקת  עקב   להן  זכאי   צענישה  המימוש  מניות  מספר  מהגדלת   כתוצאה

ר המניות בשל חלוקת מניות  . עוד מובהר, כי זכות הניצע להגדלת מספהטבה

יד י אופציה שימומשס לכתב בה כאמור, תחול בפועל רק ביחהט י  ו בפועל על 

 הניצע, על פי תנאי התוכנית.  

את  בר הח  תחלק  אם .3.4.3 הקובע  והיום  מניותיה,  בעלי  לכל  במזומן  דיבידנד  ה 

החלטת הדירקטוריון בדבר הענקת  אחר מועד  לקבל דיבידנד זה יחול ל  הזכות

האופציה ש  כתבי  המימוש  מועד  לפני  בגובה    יופחת,  להןאך  המימוש  מחיר 

 .רה ל מניה של החבשישולם בגין כסכום הדיבידנד )ברוטו( 

ה ניירות ערך בדרך של זכויות אזי מספר  של   יותהמנתציע החברה לבעלי    אם .3.4.4

אם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי  ממימוש כתבי אופציה יות  המניות הנובעות 

בבור המניה  של  הנעילה  שער  שבין  ביחס  מתבטא  המסחר  סשהוא  ביום  ה 

 אקס זכויות". ס של המניה " יסהאחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הב

  את   תבצע  החברה ,  החברה   של  ניותהמ   הון   ודאיח  או   פיצול   של  מקרה   בכל .3.4.5

  של  זכויותיו  הגדלת  וא   דילול  מניעת  לשם  שיםרוהד   ההתאמות  או  השינויים

  שטרם  פציהו א כתבי  בגין המימוש  מניות למספר  ביחס התוכנית  במסגרת ניצע

  כתב   כל  של  שהמימו  למחיר  סחבי או  /ו  פקעו  וטרם  הניצע  ידי  על  מומשו

 . אופציה

כתוצא  בכל .3.4.6 בו  ממקרה  להקצות  מה  התאה  החברה  תידרש  לעיל,  המפורטת 

תקצה לא  מניה,  כאמור  שברי  מניה,  שברי  שיוקצו  החברה  הזכויות  ומספר   ,

 לפי המקרה(.   ,לניצע יעוגל למספר השלם הקרוב )כלפי מעלה או כלפי מטה

  לחלוקת   הקובע  ביום  החברה  תו למני  אופציה  כתבי   של  המרה  תבוצע  לא .3.4.7

  לפיצול ,  הון  לאיחוד,  זכויות  של  בדרך  להצעה  ,נדדיביד   לחלוקת,  הטבה  מניות

,  מובהר,  כן  כמו "(.  חברה  אירוע":  יקרא"ל  מהנ   אחד)כל    ןו ה  להפחתת   או   הון 

,  חברה  אירוע   של  הקובע  היום  לפני   חל  חברה  אירוע  של  האקס  שיום  מקום   כי

 . מוראכ" האקס"יום  ב  המרה  תבוצע לא

הבורסה כפי  הוראות  כפוף ל   ,לעיל  3.4.7ועד    3.4.1  בסעיפים  האמור  יכ   יובהר .3.4.8

 שתקבענה מעת לעת. 

 יום העסקה ימוש כתבי אופציה במקרה של סמ .3.5

שירותו  שהעסקתו  במקרה .3.5.1 מכל    או  תסתיים  בחברה  הניצע  לשל  מעט  סיבה, 

, זכות הניצע לממש את כתבי האופציה  לןה ל  3.5.3  -ו  3.5.2עיפים  מור בסכא

  עד למועד סיום ההעסקה   שהובשלו רק בגין כתבי האופציה    שהוקצו לו תהיה

השירות נ או  יהיו  והם  למימוש,  לכןאם    ,יתנים  קודם  פקעו  למועד    ,לא  עד 

סיוימ  90א(    ין: מב   המוקדם ממועד  העבודהים  יחסי  לפי    ם  השירות,  או 

הייןהענ תקופת  תום  מועד  ב(  זכ;  האופציה  אאופציה.  כתבי  ליתר  הניצע  ות 

 תפקע.  שהוקצו לטובתו 

  בשל מוות או נכות חו"ח של הניצע, תהיה או שירות  במקרה של סיום העסקה   .3.5.2

יצע היה זכאי  הנש  הי את כתבי האופצזכות לממש  רשיו החוקיים  לניצע או ליו
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(  12)ו, במשך שנים עשר  לממשם בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקע

 . או השירות ים ממועד סיום ההעסקהדשחו

, אזי כתבי האופציה  4נגרם בשל "עילה" שירות  האו  קה  במקרה בו סיום העס .3.5.3

ועניין )בי היה  או השירות  קה  ועד סיום ההעס ן אם הניצע במיפקעו לכל דבר 

ם לאו(, ולניצע לא תהא כל זכות  תבי האופציה ובין אמן כ  חלקמש  זכאי למ

 .בקשר עם כתבי האופציה

ים או תפקע  צע לכתבי אופציה שהוענקו לו או להבשלתם לא תסתיהני  ותזכ .3.5.4

לעבוד עבר  שהניצע  מהעובדה  כתוצאה  שירות    רק  לתת  לחברה  או  מהחברה 

 רת. או בין חברה קשורה אחת לחברה קשורה אח קשורה או להפך 

 התמורה .3.6

   .תמורה ללא  יםניצעכל אחד מהל יוענקו כתבי האופציה 

 התמורה  נקבעה בה הדרך .3.7

קטוריון ידי ועדת התגמול ודיר-על  ולמניות נקבע   כתבי האופציה ל  ש שהמימו  ימחיר

 וה שו מנה הראשונה  ב לים  ציה הכלוכתבי האופמחיר המימוש של  כדלקמן:    החברה

ש  ימחיר ממוצע  ל ה המניה  ל  הסגירה  המסח  30  -ב   חברהשל  ליום  ימי  שקדמו  ר 

של    מחיר  .10%תוספת  בהדירקטוריון  החלטת   הכלוהמימוש  האופציה  לים  כתבי 

כתבי האופציה  למחיר המימוש של  שווהשית השלימהמנה  ו  השניההמנה בכל אחת מ 

 . 5%בתוספת לה  מנה הקודמת בהכלולים 

וה התגמול  ועדת  הוצגה  בפני  שדירקטוריון  כלכלית  שווי  כתהערכת  הל  אופציה  בי 

מהניצעים אחד  לכל  הוצגה    .המוענקים  כהענ  השפעתכן  על אופציה  התבי  קת 

החבר  הכספיים  דוחותיה כי    .השל  נמוכה נמצא  השנתית  ההוני  התגמול  עלות 

התקרה שנקבעה במדיניות התגמול וכן נמצא כי כלל התגמול המשתנה השנתי אינו  מ

ה חורג   לרכיבים  המשתנים  הרכיבים  שבין  שקבועמהיחס  במדיניות  ים  נקבעו 

הוצגה    . התגמול ושות'  ידי  -על  שנעשתה  הא השוו  עבודת כן  מרץ    ודש מחקיבוביץ 

וליו"ר הדיגמול המוצע  ה את התאשר בחנ,  2021   ל א   ין, י העני , לפ למנכ"לרקטוריון 

תגמול ושל    מול  דירקטוריון  הב"לים  מנכיו"ר  בתאגידים  פעילות תחומי  פועלים 

מהיקף  כלפי מעלה וכלפי מטה    3של עד פי  ד  תאגיי  ושווף נכסים  קהיובעלי  דומים  

החברה   החברהנכסי  מניות  בהושווי  התגמול מוניראו  לפירוט  .  תאמה,  ועדת  קי 

 להלן.  3.16סעיף   כמפורטתבי האופציה הדירקטוריון להקצאת כו

 רה מובת אישי עניין בעל .3.8

שאי המשרה  ין נוניות שלה או למי מבי המ בעל  ידיעת החברה, אין למי מבין  יטבלמ

 . םעצמ  יםלמעט הניצע ה בהצעה הפרטית, בה עניין אישי בתמור 

 
ו/או על חברות  או כזו המשפיעה על החברה  פירושה כל אחד מאלה: )א( הרשעה בעבירה שיש עמה קלון  :  "עילה"   4

אמונים כלפי החברה ו/או חברות  ת  פרת חוב ג( ה)ורות;  ו בכספי חברות קשבכספי החברה ו/אורות; )ב( מעילה  קש
וק לחברה  בנוגע  סודי  מידע  גילוי  לרבות  חברו /שורות,  התנהגות  או  )למעט  מחדל  או  מעשה  כל  )ד(  קשורות;  ת 

הדי של  לדעתו  לב( אשר  באופן מש בתום  מזיקים  ו/אורקטוריון  לחברה  קשורות;    מעותי  נסיבה  לחברות  כל  )ה( 
העסקת הניצע ללא קבלת  הניצע את הזכות לסיים לאלתר את  ל  העסקה שכם הספי ה -לרת המקנה לחברה עאח

 . עימו הזכות לסיים לאלתר את הסכם הניהולאת  –ר הדירקטוריון של יו"ה , ובמקרפיצויי פיטורין
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 ה הכלכלי של האופצי הערך .3.9

במועד אישור הדירקטוריון של ההצעה  של כל כתב אופציה  הממוצע  הערך הכלכלי  

המהותית   בכ  Black&Scholesמודל  י  פ -עלהפרטית   לצורך.  ש"ח  1.186  -נאמד 

בח  ב ישוהח )  שבון נלקחו  הבאות:  מני 1ההנחות  )( מחיר   ח ש"   4.33  -נכס הבסיס(  ה 

של  ) הסגירה  שער  החלפי  אישור  ברה  מניית  למועד  הקודם  המסחר  ביום 

ריבית חסרת סיכון בשיעור של  (2; )((25.3.2021הפרטית )   הדירקטוריון את ההקצאה

מועד  (  5)  ;0%  –ה  פוי ( תשואת דיבידנד צ4)  ;36.68%-של כתקן    סטיית(  3)  ;0.51%

 לעיל. 3.2.4-ו 3.2.3 פקיעה ומחיר מימוש כמפורט בסעיפים

לעיל  בהתאם הכלכלי  ,  לאמור  האופציה  של  המצרפי  הערך  ליו"ר  שיוקצו  כתבי 

האופציה    ביכת  של  ך הכלכלי המצרפי, והער "חש  אלפי  900  -כ בנאמד  הדירקטוריון  

 . "חשאלפי  1,500 -כבנאמד  למנכ"לשיוקצו 

ובעלי עניין   יםהניצע  החזקות,  וזכויות ההצבעה בה  מונפק של החברהניות המהון ה .3.10

 ובזכויות ההצבעה בחברה   בהון המונפק והנפרע

ל והנפרנכון  הון המניות המונפק  הדוח,  של החברה  מועד  מניות    88,495,576כולל  ע 

וסף, קיימים  נ. ב5מניות מקנות זכויות הצבעה   79,115,045  וכןתמ,  רגילות של החברה

אופציה    208,626 סחירים(  )כתבי  מרץ  שהוקצו  לא  משרה  לנ  2018בחודש  ושאי 

סחירים(  112,770  לרבותבחברה   )לא  אופציה  ל  כתבי  ביום    .6ל מנכ"שהוקצו 

וכי    ,הוא מוותר על כתבי האופציה האמוריםכי    ,לחברהמנכ"ל  ההודיע    29.3.2021

פי דוח זה,  -המוצעים לו עלאופציה  הכתבי  את  הקצעם  וקפו  ייכנס לת ויתור כאמור  

   פי דין.-לאחר קבלת כל האישורים הדרושים לכך על

בהון המניות המונפק והנפרע של החברה  החזקות בעלי עניין בחברה  לפרטים בדבר  

בה הה ובזכויות   מ  31.12.2020ם  ליו  נכון   צבעה  דוח  הראו  של  מיום  יידי  חברה 

א  7.1.2021 "  (2021-01-003664  א:סמכת)מס'  , אשר  "(בעלי ענייןדוח מצבת  )להלן: 

 . בו נכללים בזאת בדרך של הפניהם המופיעים  יהפרט

מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים אינו  יו"ר הדירקטוריון  נכון למועד דוח זה  

החברהלמ אינומנכ"ל  ו,  ניות  במנ   החברה  מחזיק  יותמחזיק  אך  כתבי    112,770  -ב, 

, אשר ויתר עליהם 2018  מרץ  חודשו לו בהצעה פרטית בקצשהו  ם(ירילא סח )   אופציה

 . לעיל רכאמו

  עניין   בעלי  החזקות,  יםהניצע  החזקות  בדבר ,  החברה  עת י יד  למיטב ,  נתונים  להלן 

של    והנפרע   המונפקהמניות    בהון,  החברה  לש   המניות  בעלי  יתר   והחזקות   7בחברה 

  :הב  ההצבעה בזכויותו  חברהה
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המנ     ) יתרת  מוחזקו (  9,380,531יות  הן  עוד  כל  הצבעה  זכויות  מקנות  על אינן  קי -ת  דלק    –  דוחים ידי 
" שותפות   )להלן:  קידוחים מוגבלת  על "( דלק  מכירתן  עם  המניות  -.  תקנינה  קידוחים,  דלק  ידי 

 . ההצבעה הצמודות אליהן האמורות את מלוא זכויות  
כי  יצו    6 מחי ין  וכי  הובשלו,  האמורים  האופציה  כתבי  שלהם  ר כל  המימוש  על  י  ש"ח    23.06בין  עומדים 

האופצ כ   . ש"ח   25.42  בין ל  יפקעו  האמ   יה תבי  מרץ  ורים  ראו    . 2022בחודש  נוספים  דוח מיידי  לפרטים 
א   29.1.2018מיום   הצעה  6.3.2018  מיום מיידי  ודוח    ( 2018-01-008607סמכתא  )מס'  בדבר  היתר,  בין   ,

 (. 2018-01-018000  אסמכתא )מס'  החברה  ת של  פרטית מהותית וכינוס אסיפה כללי 
7

בעלי  דוח מצבת  בכמפורט    12.202031.יהם נכון ליום  החזקותעל    ססות מבו  חברהת ה במניו יין  הענ החזקות בעלי     
 . עניין
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כל  ב  8 מימוש  של  המ ה  יכתב הנחה  לניצעים  אופציה  זה  בכאמור  וצעים  של  דוח  שכל  וכן  האופציה  פקו  ונהכתבי 

  .( 2018-01-008607תא  )מס' אסמכ   29.1.2018בדוח מיידי מיום    כאמורנכ"ל(  )למעט המ לנושאי משרה בחברה  
 לעיל.  6ליים הערת שו ראו ים נוספים לפרט

9
ת  תחזורנה זכויו   לק קידוחים ידי ד-עם מכירתן עלבחברה.  נכון למועד זה מניות אלו אינן מקנות זכויות הצבעה     

הכלולים בדוח    31.12.2020  כספיים ליוםלדוחות ה   ג' 13עה למניות האמורות. לפרטים נוספים ראו ביאור  ההצב
     ."(הדוח התקופתי)להלן: " (2021-01-039477מכתא )מס' אס 21.3.2021שפורסם ביום  2020תי לשנת ופ התק

 

ות בהון המונפק והנפרע קהחזעור שיו   כמות
בחברה לאחר הקצאת   ההצבעהובזכויות 

  ימומשו  כי ובהנחה יםלניצע  האופציה כתבי
 במלואם

ושיעור החזקות בהון המונפק והנפרע   כמות
  הקצאת בחברה לאחר ההצבעהובזכויות 

  כתבי כל כי ובהנחה יםלניצע  האופציה כתבי
 ולנושאי יםלניצע שהוענקו  האופציה

 8במלואם ומשו מי הבחבר ההמשר

 מניות  כמות 
 בהוןאחזקה  שיעור

ובזכויות ההצבעה  
 ברהבח

 מניות  כמות
 בהוןאחזקה  שיעור

 ובזכויות ההצבעה 
 )בדילול מלא( 

 0.84% 758,814 0.84% 758,814 איתן מאיר 

 1.40% 1,264,690 1.40% 4,6901,26 ןסמויליעמי 

 ניצעים שאינם  בחברה עניין  ליבע

 11.72% 10,619,469 11.73% 10,619,469 קידוחים דלק

 10.35% 9,380,531 10.36% 9  ,1539,380 דלק קידוחים

מנורה מבטחים 
גמל  –החזקות בע"מ 
 ופנסיה 

11,018,182 12.17% 11,018,182 12.16% 

השקעות  הראל 
 שירותיםבביטוח ו

  –בע"מ  םפיננסי
קרנות נאמנות  

 סל תעודותו

85,174 0.09% 85,174 0.09% 

השקעות הראל 
בביטוח ושירותים 

גמל  -פיננסים בע"מ 
 ופנסיה 

5,364,378 5.93% 5,364,378 5.92% 

אחזקות   מגדל 
ביטוח ופיננסים 

קרנות  -בע"מ 
 נאמנות

1,293,874 1.43% 1,293,874 1.43% 

אחזקות   מגדל 
ננסים ייטוח ופב

ביטוח  -בע"מ 
 שתתף ברווחיםמ

6,640,541 7.34% 6,640,541 7.33% 

אלטשולר שחם גמל  
 8.17% 7,400,000 8.18% 7,400,000 ופנסיה בע"מ 

טשולר שחם ניהול לא
 1.68% 1,525,000 1.68% 1,525,000 קרנות נאמנות בע"מ

 0.11% 95,856 - - הבחבר רהמש ושאינ

 המניות בעלי יתר
 38.81% 35,168,427 38.85% 35,168,427 ברהבח

 100% 90,519,080 "כהס
 

90,614,936 
 

100.00% 
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 ה רהחב של ערך בניירות לזכויות בנוגע הסכמים .3.11

הניצע   למיטב עם  שערכה  בירור  ולאחר  החברה,  למועדיםידיעת  נכון  לא   ,  זה,  דוח 

בין  יםקיימים כל הסכמ או בעל פה,  ב  יםהניצע מי מ, בכתב  אחרים    תעלי מניולבין 

רים, בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך  חלבין א   ים הניצעמי מבין  בחברה או  

   .בחברה הההצבע זכויות ל החברה או בנוגע לש

הב או  /ו  במניות  פעולות  בביצוע  הגבלה  או  המניע  פירוט .3.12  במניות  וא  אופציהכתבי 

 האופציה  תביכ מימושמ שינבעו

. החברה תפנה לבורסה  ר בבורסהסחלמ  שמוירילא    המוענקים  האופציה  כתבי .3.12.1

   .מניות המימוש אישור לרשום למסחר את  ה לקבלתבבקש

  ם הגשת הבקשה ימים מיו  30רק לאחר חלוף  הקצאת כתבי האופציה תהיה   .3.12.2

 לאישור תכנית האופציות לרשויות המס בישראל.  

נאמב תוחזקנה  המניות   .3.12.3 כתבי    24לפחות    ן אמצעות  הקצאת  ממועד  חודשים 

לנאמהאופצי  אחעבור    ןות  תיםהניצע מ  דכל  במשך  או  שו,  כפי  קופה  נה, 

מס הכנסה )הקלות מס בהקצאת מניות  ללי  ולכ  102שייקבע בכל תיקון לסעיף  

התשס"גלעובדים(  ,-2003  " תקופת  "להלן:  )"(  102סעיף    כללי)להלן: 

וב"(הנאמנות הנאמנות,  ולכללי סעיף    102פוף לתנאי סעיף  כ. במהלך תקופת 

יוכ  הניצע  102 מניו  ללא  או  אופציה  כתבי  מהנאמן  מימושלקבל    שהוענקו   ת 

אופציה  כתבי  למכור  מומשו,  כל  או    ו/או  לעשות  או  כאמור,  מימוש  מניות 

ה במניות  או  אופציה  בכתבי  שהיא  לאחר  פעולה  לרבות  כאמור,  מימוש 

יורה למכור או להעבי מידי הנאמן את כתבי האופציה    ר הבשלתן. אם הניצע 

"(,  פרהההלן: ")ל  תקופת הנאמנותר לפני מועד תום  ומוש כאמאו מניות המי

הנדרשים המיסים  כל  את  הניצע  סעיף  לתש  ישלם  לפי  ההפרה  עקב    7לום 

ל  .102לכללי סעיף   ישולמו  כל המיסים  ,  102לכללי סעיף    7פי סעיף  עד אשר 

ה ניתנות להעברה,  והניצע לא  מזכויות כאמור אינן  או משכון,  חאה, שיעבוד 

לתת ייפו   יוכל  לשימוכל  אם  בין  העברה,  שטר  או  כוח  מיידיי  עתיד  ש  י,  או 

 רושה כמפורט בתכנית האופציות. י היצוואה או דינ מכח העברה  למעט

הנאמן   .3.12.4 בידי  תוחזקנה  המימוש  שמניות  זכויות  ככל  תהיינה  הניצע,  עבור 

בידי הנאמן.   בגין מניות אלה  בגין מניות המימוש  ה ההצבעה  יצביע  נאמן לא 

כו  ידיו-על  המוחזקות ייפוי  יעניק  והוא  הניצע,  לניצעעבור  בגין    ח  להצביע 

בעלי   באסיפת  המימוש  וככל  המני מניות  אם  הניצע,  לבקשת  בכפוף  ות, 

 שתועבר בקשה כזו. 

ה   בכל .3.12.5 תחלק  בו  לחלוקת  מקרה  הקובע  ובמועד  במזומן  דיבידנד  חברה 

הנאמן החזיק  את    הדיבידנד  החברה  תשלם  הניצע,  בעבור  מימוש  מניות 

שדיבידנד  ה הנאמן  כאמור.  המניות  בגין  אתלנאמן  בגין    יקבל  הדיבידנד 

הניצע   בעד  כאמור  את    ינכההמניות  ויעביר  נוכה,  וטרם  שחל  וככל  אם  מס, 

ל  מניה  כל  בעד  שקיבל  להוראות  הדיבידנד  בהתאם  התגמול    תוכניתניצע, 

להורא בכפוף  התוכנית,  סעיף    תומנהל  לתנאי  סעיף    102הדין,    102ולכללי 

 חיות רשויות המס.התאם להנוב
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פי ס והמניו  על כתבי האופציה .3.12.6 על  עיף  ת אשר תנבענה ממימושן חלה חסימה 

התשכ"ח15 ערך,  ניירות  לחוק  לעניין    1968-ג'  )פרטים  ערך  ניירות  ותקנות 

 .  2000 –ג' לחוק(, התש"ס 15  -א' ו15סעיפים 

 השנתי מולהתגסכומי פירוט  .3.13

, בהנחה כי הקצאת יםהניצע אחד מ כל  של  י  השנתכומי התגמול  פירוט אודות ס  להלן
על  מוקצותהפציות  האו )באל-תאושר  הכללית  האסיפה  ש ידי  בהתייחס  פי  "ח, 

 לתקופה של שנה אחת(:  
 

 סה"כ  תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 

היקף   תפקיד  שם 

 משרה

 שיעור 
 החזקה 

 הון ב
 התאגיד 

 תשלום   מענק  שכר
 מבוסס  

 מניות 

 דמי  
 ול ניה

 דמי  
 יעוץ 

 דמי   ריבית  אחר  עמלה
 שכירות 

  אחר 

איתן  
 10מאיר 

יו"ר  
 דירקטוריון 

50% - - 300 
11 

30012 678 - -  - - - 1,278 

 ליעמי 
 13ויסמן 

 מנכ"ל 
 החברה 

100% - 1,426 528 
14 

500 15 - - - - - - - 2,454 

 

 לניצעים  הפרטית ההצעה לביצוע ו עשנקב תנאים או אישורים  .3.14

 ם להלן: מותנה באישורים המפורטילניצעים ת עה הפרטיר ההצאישו .3.14.1

פי  -על  המכונסת,  החברה  של  המניות  בעלי  של   הכללית  האסיפה  שוראי .א

 . זה דוח

 . אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש .ב

רש .ג ה אישור  האופציות  למס  ויות  שמינתה  תכנית  הנאמן  ולזהות 

   .ההחבר

  , ל הסכם הקצאהע  יםניצע ה כל אחד מחתימת  כפופה ל ההצעה    כמו כן, .ד

לנאמ התחייבות  בנוסחוכתב  על  ן  ולה-שייקבע  החברה  כל  ידי  וראות 

 דין.  

 למועד דוח זה, טרם נתקבלו האישורים המפורטים בסעיף זה.  נכון   .3.14.2

לה  החברה .3.14.3 מניות המימלא תהא מחויבת  עלקצות את  פי  -וש, אם ההקצאה, 

 ות חוק.  עשויה לגרום לחברה להפר הורא ,ראות החברה
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פרטים  ב (  2)ב() או סעיף  של החברה ר   ון פעיל מר איתן מאיר כיו"ר דירקטורי תנאי כהונתו של  לתיאור     
 . פתי תקו ה לדוח    ' רק ד הכלול בפ   הדוחות ת  לתקנו   21תקנה  לפי  

11
ל סימלי  בהנחה שיינתן המענק המק     יו"ר הדירקט בהתאם  חודשי  דמי    6)קרי:  ן  וריו הסכם הניהול של 

 . ( ניהול 
  עיף כמפורט בס ליו"ר הדירקטוריון  הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציות שיוקצו    הערך בוסס על  מ    12

וצע  הממ השנתי  התשלום מבוסס המניות    , רה הערכת החב ל   . שנות ההבשלה   קה למספר להלן, בחלו   3.9
הר  שנ לשנת ההבשלה  ו אשונה,  השניה  יה שנת ההבשלה השליש ת ההבשלה  ש"ח,    562  -כ   א ית    -כ אלפי 

 .  אלפי ש"ח, בהתאמה   94  -כ אלפי ש"ח ו   244
13

כהונת לתיאור     במנכ"ל  ו  תנאי  ויסמן  ליעמי  מר  של  סע והעסקתו  ראו  לפי ב (  3)ב() יף  החברה    פרטים 
 . תקופתי ה לדוח    ' הדוחות הכלול בפרק ד ת  לתקנו   21נה  תק 

14
המענק      שיינתן  של המנכ"ל  סימלי  המק בהנחה  להסכם ההעסקה  שיות  חוד משכורות    6)קרי:  בהתאם 

 . ברוטו(( ) 
על  מ    15 כל   ערך ה בוסס  של  המצרפי  האו   הכלכלי  בסעיף  כתבי  כמפורט  למנכ"ל  שיוקצו  ן,  הל ל   3.9פציות 

ההבשלה  שנות  למספר  החברה .  בחלוקה  המניות    , להערכת  מבוסס  לשנת  וצע  ממ ה שנתי  ה התשלום 
ו ההבשלה הר  אלפי    407אלפי ש"ח,    936  -כ ית יהא  שנת ההבשלה השליש אשונה, שנת ההבשלה השניה 

   . בהתאמה ,  לפי ש"ח א   157  -וכ ש"ח,  
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 האופציות  הקצאת עדמו .3.15

  בסעיף   כאמור   ים והאישור  התנאים   כל   תמלאות הלאחר    מיד יוקצו    כתבי האופציה

   לעיל. 3.14

 לניצעים  פרטיתה  אההקצה לאישור והדירקטוריון התגמול ועדת נימוקי .3.16

התגמו ה   לועדת  את  אישרו  נשווהדירקטוריון  הפרטית  מי הקצאה  דוח  זה  א  ידי 

 בהתבסס על הנימוקים הבאים:

מנת    הקצאת .3.16.1 על  נעשית  האופציה  טוריון  הדירקיו"ר    את  לתמרץכתבי 

ו   והמנכ"ל   הארוך   לטווח  יהותוצאותהחברה    ביצועילטובת    לפעוללהמשיך 

והמש החברה  לטובת  הינו  אשר  ומאוזן  ראוי  תמריץ  יוצרת  את  רוהיא  תת 

  .מטרותיה ותוכניותיה ארוכות הטווח

וועבפני   .3.16.2 התגמול  הערדת  הוצגה  שוויהדירקטוריון  כתבי    כת  של  כלכלית 

השפעתם על  גילוי  וניתן  החברה.    האופציה  של  הכספיים  דוחותיה  חברי  על 

ו  התגמול  ראויההועדת  דרך  הוא  הוני  תגמול  שמתן  סבורים    דירקטוריון 

 ם של החברה.  בלי להשפיע על תזרים המזומנילתגמול עובדים ונושאי משרה מ

בחי .3.16.3 יו"ר    (והמשתנה)הקבוע    התגמולורכיבי    מנגנונינת  לאחר  בקרב 

ו הפוע "לים  מנכ דירקטוריון  לתחום  בתאגידים  דומים  פעילות  בתחומי  לים 

בפני    השהוצג   הא השוו  עבודת בכמפורט  מאפיינים  החברה ובעלי  הפעילות של  

והדירקטוריוןו התגמול  תנאי  וכ   ,ל(יע ל  3.7יף  סע   )ראו  עדת  יתר  בחינת  ן 

והעס ושל  ם  הנוכחיי קתם  כהונתם  הדירקטוריון  יחדיו:  המנכ"ל  יו"ר  )להלן 

  הינו סבירכל אחד מהניצעים  ל  המוצע   ההוני  תגמולה  כי  ,נמצא"(  הניצעים"

ו הענין,  בנסיבות  לב  והוגן  בשים  הניצעיםזאת  של  המקצועי  ,  לנסיונם 

מומחיותכישוריהם צהםהישגיהשכלתם,    ,ם,  נושאי  ה  החבררכי  ,  לשמר 

תפקיד בפני,  םאחריות  חומי ת  ,םמשרה,  הניצבים  במסגרת  האתגרים  הם 

 ם וגודל החברה והיקף פעילותה. תפקיד

הינם בהלימה למדיניות  הענקת כתבי האופציה ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל   .3.16.4

 התגמול של החברה. 

 מיוחדת הית כללהאסיפה הנוספים אודות פרטים  .4

 הקוורום הדרוש  .4.1

ן חוקי וכל  יכח מנ יהיה נו  ם כןום דיון באסיפה הכללית אלא אלפתוח בשאין   .4.1.1

   תתקבל אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.  לא החלטה 

ידי באי כחם, שני בעלי  -בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על  מנין חוקי יתהווה .4.1.2

ביחד לפחוהמחזיקי  לפחותמניות   תוך  ת בשליש מזכויות ההצבעה בחברה  ם 

 סיפה. ת האשנקבע לפתיח ת השעה מן המועדמחצי

ד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי, תדחה  חצי שעה מן המוע  ר כעבו  אם .4.1.3

לאותו באותה    האסיפה  הבא  בשבוע  ובאותו מקום,יום    מאי ב  12קרי:    שעה 

ך לבעלי המניות, או לכל  כבה להודיע על  שתהיה חו  מבלי  ,15:00בשעה    2021

שתימסר  דעה  כפי שתקבע החברה בהו  קום אחר חרת או מיום אחר או שעה א

 י המניות. לבעל
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הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע    אם באסיפה .4.1.4

אזי  באסיפה  תתקי   לאסיפה,  שהוא.  משתתפים  מספר  בכל  האסיפה  ים 

ו  אך  לדיון  יעמדו  נושאיםהנדחית  האסיפה  לשנכ  רק  של  היום  בסדר  לו 

 המקורית.

   ור ההחלטות שעל סדר היוםדרש לאישהרוב הנ .4.2

מס'   החלטה  לקבלת  הנדרש  הנוכחים    1הרוב  המניות  בעלי  של  רגיל  רוב  הוא 

 והזכאים להצביע באסיפה הכללית. 

מס'    לתלקבנדרש  ה וב  הר לסעיף    2החלטה  רוב בהתאם  החברות,   א267הוא  לחוק 

ד שיתקיים אחד  לית רשאית לאשר את ההחלטה ברוב רגיל, ובלבלפיו האסיפה הכל

 מאלה:  

ק .4.2.1 באבמניין  הרוב  הולות  המניות  כללית  סיפה  בעלי  קולות  מכלל  רוב  יכללו 

בעלי   בעלי  השליטה  שאינם  ,  ת התגמולוני מדיישור  י באעניין אישבחברה או 

לא  המשתתפים   האמורים  המניות  בעלי  של  הקולות  כלל  במניין  בהצבעה; 

 או בחשבון קולות הנמנעים. יוב

עלה  ( לא  1שנה )בפסקת מהמניות האמורים  דים מקרב בעלי  סך קולות המתנג .4.2.2

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה.  2%שיעור של  על

 הקובע והוכחת בעלותהמועד  .4.3

הקוב .4.3.1 לקהמועד  הזכ ע  לסעיף    ותביעת  בהתאם  החברות,    182להצביע  לחוק 

הינו    2005-, התשס"ו(עות עמדה הצבעה בכתב והוד ) החברות    לתקנות   3ותקנה  

  "(.עמועד הקובהן: ")להלסחר בבורסה המ  בתום יום, 2021 אפרילב 7

החברות   .4.3.2 לתקנות  הצב)בהתאם  לצורך  במניה  בעלות  באסיפה  הוכחת  עה 

התש"ס(כללית שלבעל  ,  2000-,  בו זמניה,  חבר  אצל  רשומה  מניות  כותו  רסה 

המניות  בין  נכללות  מניות  ה   ואותן  במרשם  החברה  הרשומות  שם  על  מניות 

")לרישומים   לא רשוםמ   בעללהלן:  ל("ניות  ימציא  א,  ישור מאת חבר  חברה 

המניה,הבורס לזכותו  רשומה  אצלו  אשר  במועד    ה  במניה  בעלותו  בדבר 

 הנ"ל.   תוספת לתקנותשבבתקנות הנ"ל וטופס  רתאם לאמו, בההקובע

יועב .4.3.3 שלו  הבעלות  שאישור  להורות  רשאי  רשום  לא  מניות  בעל  לחברה  כן,  ר 

חוק  ל  2ז'   ן ב' לפרקהפועלת לפי סימההצבעה האלקטרונית    באמצעות מערכת

 . ("ההצבעה האלקטרונית   מערכתלן: "לה) ניירות ערך 

 אופן ההצבעה .4.4

אי להצביע בעצמו,  רשהאסיפה, בעל מניות    םל סדר יות שעלעניין כל ההחלטו .4.4.1

על סעיפים    או  לפי  הצבעה  כתב  באמצעות  או  כוחו  בא  וק  לח   87-89ידי 

וכפוף  תאג  החברות  של  ובמקרה  עללהוראותיו,  אדם  -יד  לכידי  ך  שהורשה 

יועבר לחברה  באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני ש  ןר בתקנון החברה, וכ כאמו

 ית. טרונבמערכת ההצבעה האלק

ידי מיופה כח  -ידי הממנה או על-כתב וייחתם על ב  כח יהיה-ב מינוי לבאתכל כ .4.4.2

הכח באותה הדרך בה חותם התאגיד על  הממנה הוא תאגיד, ייחתם יפוי    ואם

עו"ד בדבר סמכוליו איויצורף א  המחייבים אותו,  מסמכים ת החותמים  שור 
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התאגיד.  את  לאישוהחב  לחייב  הדרישה  על  לוותר  רשאית  עו רה  אם  ר  "ד 

 הינם מוסמכים לחייב את התאגיד. מיםות נעה באופן אחר כי החכשו

יש להפקיד   .4.4.3 ,הרצליה    11גלגלי הפלדה    ברחובבמשרדי החברה  כל כתב מינוי 

עה  בש  2021  מאיב  4  רי: ק)יפה  מועד האס   שעות לפני  24  -פחות מ  לא,  פיתוח

הנדחית   (15:00 האסיפה  ן  ו ומתכ  בה  (15:00בשעה    2021  מאיב  11י:  קר)  או 

 ותו יפוי כח. א  מיופה הכח להצביע על יסוד 

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .4.4.4

באסי  להצביע  מניות  בעל  רשאי  יהיה  ההצבעה  בנוסף,  כתב  באמצעות  גם  פה 

לד   המצורף לעוח  כנספח  הצבעתו ניין  זה.  תחשב  אשר    זה,  מניות  בעל  של 

 ו נוכח והשתתף באסיפה.  ההצבעה, כאיל   הצביע באמצעות כתב

מנ וע באמצההצבעה   לבעל  ביחס  ההצבעה,  כתב  להצביע  יו ת  המעוניין  ת 

שלוח  הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות    באמצעות כתב

 של כתב ההצבעה. השני חלקו   עותאלקטרוני, תיעשה באמצ  ו/או כתב הצבעה

במרשם בעלי   מיםת כתב ההצבעה לבעלי המניות הרשוהמועד האחרון להמצא

  ,2021  מאיב  5, קרי:  פה שעות לפני מועד כינוס האסי   (6)שש  הינו עד    המניות

שעות לפני כינוס  (  4)הינו עד ארבע    מיםולבעלי מניות לא רשו  ,09:00עד השעה  

 . 11:00השעה  עד , 2021  מאיב  5האסיפה, קרי: 

האחרון עמד   המועד  הודעות  עללהמצאת  לחברה  הינו  -ה  מניות  בעל  עד  ידי 

מועד (  10)עשרה   לפני  קרי:  נוס  כי  ימים  חברה  ה   .2021  אפריל ב   25האסיפה, 

העמדה הודעות  את  לאחר    תפרסם  אחד  עסקים  מיום  יאוחר  לא  כאמור 

תוגש לא  שר ודירקטוריון החברה אפ ת תגובתעמדה שתכלול אקבלתן. הודעת  

 . 2021 אפרילב 30האסיפה, קרי:   וסימים לפני מועד כינ ( 5)וחר מחמישה יא

ה  בע ה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצלחבררות  י בעל מניות רשאי לפנות יש

 . (ככל שתינתנה)העמדה  והודעות

ק אלקטרוני,  בדואר  תמורה,  ללא  ישלח,  בורסה  כתב  ישוחבר  לנוסח  רית 

לכל    ההצבעה מניבאתר ההפצה,  בות שאינבעל  במרשם  רשום  עלי המניות  נו 

כי    בעל המניות לחבר הבורסה  באמצעותו, אלא אם כן הודיע  במניותהמחזיק  

או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתב  ר  קישורית כאמו  וא מעוניין לקבלין הא

 משלוח בלבד.  הצבעה בדואר תמורת דמי

מני לות  בעל  זכאי  בורסה,  חבר  אצל  רשומות  את  שמניותיו  אישור  קבל 

חזיק את מניותיו, בסניף של חבר  סה שבאמצעותו הוא מ הבור  בעלות מחברה

אלהב בדואר  או  ת  ורסה  וכידמי  ורת  ממענו  זאת,  ביקש  אם  בלבד,   משלוח 

 לחשבון ניירות ערך מסוים. קשה לעניין זה תינתן מראשב

לב תמורה,  בלא  תשלח,  המניות    עליהחברה  בעלי  במרשם  הרשומים  המניות 

 סום זימון זה. ביום פרהצבעה  כתב

 וניתצבעה במערכת האלקטרה .4.4.5

לאחר  סה והבור ספר מזהה וקוד גישה מחברלאחר המועד הקובע, עם קבלת מ

   ות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית.ני הזדהות יוכל בעל מ  תהליך
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האלקטרונית  במערכת  להצבעה  האחרון  שש  הי  המועד  עד  לפני  (  6)נו  שעות 

 .09:00עד השעה ,  2021 מאי ב  5רי: האסיפה, ק מועד

מניות  .4.4.6 בעל  הצב  הצביע  תימנה  כאמור,  אחת  מדרך  המאוחרת,  ביותר  עתו 

ה ב  בעהצכאשר  מ של  באמצעותעל  או  באסיפה  בעצמו  תיחשב  ש  ניות  לוח 

 כתב הצבעה.   מאוחרת להצבעה באמצעות

 הוספת נושא לסדר היום  .4.5

אחד  מניות,  בעל   .4.5.1 אחוז  שלו  יותר,  או  מזכ(  1%)אחד    ההצבעהויות  לפחות 

רשבא הכללית,  מהדירקטורי סיפה  לבקש  של אי  היום  בסדר  נושא  לכלול    ון 

  ימים(  7)ומצא לחברה עד שבעה  ר ת בקשה אש  תידי הגש-ה הכללית עלהאסיפ 

להיות  ובלבד שהנושא מתאים    ,2021  אפריל ב  6חר זימון האסיפה, קרי: עד  אל

 הכללית.  באסיפה נדון

  יום ר היום מתאים להלכללו בסד  תבקשמצא דירקטוריון החברה כי נושא שה .4.5.2

הכ באסיפה  מעודכן נדון  יום  סדר  החברה  תכין  באתר   ללית,  אותו    ותפרסם 

יא ה   רון להמצאת הבקשה חימים אחרי המועד הא(  7) משבעה    וחר הפצה לא 

קרי:   היום,  סדר  על  נוסף  נושא  כ   . 2021  אפריל ב  13להכללת  אין  מובהר,  י 

על   פי שנקבע בהודעה ועד הקובע כ המ  יום מעודכן כדי לשנות את  בפרסום סדר 

 זימון האסיפה. 

 עיון במסמכים .5

)ככלני עמדה  ובהודעות  בכתב ההצבעה  בדוח המיידי,  לעיין  באתר הא   תן  של  שיהיו(  ינטרנט 

ערך    ובאתר   ya.tase.co.ilwww.ma הבורסה ניירות  רשות  של  ההפצה 

.ilwww.magna.isa.gov  .לטות  כמו כן, ההודעה לבעלי המניות ועותק מכל מסמך הנוגע להח

עומ ב האמורות,  לעיון  הפלדה  ב  החברה  משרדידים  גלגלי  בתיאום  11רחוב  פיתוח  הרצליה   ,

 .  האסיפהוזאת עד למועד כינוס   074-7044779: טלפוןב, אזרד-חוזה   אפרת"ד ו עמראש עם 

 

 רב,  בכבוד

 ום בע"מפטרולי מרת

 , מנכ"ל ויסמן ע"י ליעמי

 ויובל רייקין, סמנכ"ל כספים

http://www.maya.tase.co.il/
http://www.magna.isa.gov.il/


 בע"מ   תמר פטרוליום 

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

 ראשוןחלק 

 . "(החברה"להלן: ) בע"מ תמר פטרוליום  שם החברה: .1

 . מיוחדתאסיפה  : סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2

רח' גלגלי  ה בהחבר  ימשרדב  15:00  שעה, ב 2021במאי    5,  'ד  תיערך ביום  מיוחדתאסיפה כללית  

 "(. האסיפה"ן: להל) , הרצליה פיתוח11הפלדה  

 : ההצבעה כתב באמצעות  להצביע ניתן הםשלגבי היום סדר שעל הנושאים ירוטפ .3

 החברה ליו"ר דירקטוריון  אופציה  כתבי הענקת אישור 3.1

כתבי אופציה    758,814הקצאת  : "לאשר  "(1  החלטה מס')להלן: "  נוסח ההחלטה המוצעת

ר  "ליושל החברה,  ע.נ. כ"א  ח  ש"  0.1ת  בנות  רגילוהניתנים למימוש למניות    ,ים(סחיר )לא  

מיום    זימון האסיפה הכלליתלדוח    3יף  בסע כמפורט    ר,, מר איתן מאידירקטוריון החברה

30.3.2021 ." 

 החברה "ל מנכל אופציה  כתבי הענקת אישור 3.2

המוצעת  ההחלטה  "  נוסח  מס'  )להלן:  "לאשר  "(2החלטה  כתבי    1,264,690  קצאתה: 

של החברה, ש"ח ע.נ. כ"א    0.1בנות  ת  רגילוות  נילמם למימוש  תניהני  ,)לא סחירים(אופציה  

החברה ויסמן,למנכ"ל  ליעמי  מר  הכללית לדוח    3יף  בסעכמפורט    ,  האסיפה  מיום    זימון 

30.3.2021 ." 

 ות: ת המוצענוסחים המלאים של ההחלטוהמקום והשעות שניתן לעיין בהם ב .4

לעיי המיידן  ניתן  הבדו"ח  כינוס  בדבר  החברה  שפרסמה  המגנ"א  יפאס י  של  ההפצה  באתר  ה 

  www.maya.tase.co.il  ובאתר הבורסה בכתובת  www.magna.isa.gov.ilכתובת האינטרנט:  ב

לוכן במסמכי גבשעל סדר היום    ותלטהח ם הנוגעים  בשעות    , הרצליה פיתוח11הפלדה  לגלי  רח' 

וזאת עד למועד כינוס האסיפה    ,(074-7044760טל':  ש )מראני  לפום טמקובלות ובתאועבודה הה

 .  יתללהכ

 יום:שעל סדר ה יםבאסיפה בנושא ותטההחל הדרוש לקבלת  הרוב .5

הנו  של רגיל  רוב  הוא    1החלטה מס'  לקבלת    הנדרשהרוב   המניות  להצביע כחים  בעלי    והזכאים 

 הכללית.   באסיפה

לפיו האסיפה  ,  חברותהלחוק    א267יף  הוא רוב בהתאם לסע  2החלטה מס'    לקבלתוש  הדר  הרוב

 מאלה:   קיים אחדובלבד שית  ההחלטה ברוב רגיל, אשר אתהכללית רשאית ל

בעל  הרוב  קולותין  במני ( 1) קולות  מכלל  רוב  יכללו  הכללית  המניותבאסיפה  ב  י  עלי  שאינם 

בחברה   בעלי  השליטה  התמדיני באישור    אישי  ייןנעאו  המגמולות  בהצבעה; תפתש,  ים 

 לות הנמנעים.  בון קובעלי המניות האמורים לא יובאו בחש כלל הקולות של במניין



( לא עלה על שיעור של  1ים בפסקת משנה )מורהא מקרב בעלי המניות  המתנגדיםסך קולות   ( 2)

 רה. צבעה בחבכויות ההמכלל ז 2%

 

 אין בחברה בעל שליטה. נכון למועד זה יצוין, כי  

 : בעל מניה ציון זיקה של .6

יום האסיפה  עלש  ותהחלט ה זיקה    תומחייב   סדר  )או העדרה של  זיקה של המצביע  גילוי אודות 

ולתיאור   ה או היעדרה של זיקהימון קיומ בעה מוקצה מקום לסתב ההצשל כבחלק השני כאמור(. 

הזיקה הרלוונטית. בעל    ,מובהר בזאת  מהות  לא תיאר את  מניה  כי  או  זיקה כאמור  יסמן  שלא 

 .  ן הקולותיעתו במניזיקה, לא תבוא הצב ת המהו

  שלי  נ לק השבח קצה  ים מוסדיים, מווגופ ירה  בכ של בעלי עניין, נושאי משרה  ופן ההצבעה  ין א לעני 

 סיווג המשתתף בהצבעה.    מוןמקום לסי כתב ההצבעה 

 :ההצבעה כתב תוקף .7

 הבאים:  ו לו המסמכיםהצבעה יהיה תוקף רק אם צורפה לכתב

מערכת    ר בעלות באמצעותלהלן או אישו  13סעיף  ור בכאמ   בעלות  אישור  -  1ם ורש  לא  מניות  בעל

רכת  מע )"  1968-שכ"ח ערך, הת  ק ניירות חול   2' סימן ב' לפרק זלפי  עלת  ההצבעה האלקטרונית הפו

 "(.  עה האלקטרונית ההצב

 ת התאגדות.  תעודת זהות, דרכון או תעוד צילום – 2רשום  מניות בעל

כ  להמצאת  האחרון  מנ  תבהמועד  בעל  ידי  על  עד  יוההצבעה  הינו  רשום  מועד  שעות    6ת  לפני 

 .  09:00שעה  עד ה ,2021במאי   5 :קרי, האסיפה

ידי  ב המצאת כתהמועד האחרון לה על  שעות לפני מועד    4שום הינו עד  ת לא ריובעל מנהצבעה 

 .  11:00ה  עד השע, 2021במאי   5קרי: , האסיפה

 .תוקף חסר יהיה  זה  בסעיף רלאמו בהתאם הומצא שלא עההצב כתב

 :  בעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתצה .8

לא  .האסיפה  וסכינ   מועד  לפני  תשעו  6  תינעל   אלקטרוניתה  הצבעהה   מערכת מניות  ום  רש  בעל 

עד  להצביע באמצעות מערכת ההצבעה    ירשא וזאת  נעילת המערכת כאמורהאלקטרונית    .מועד 

נוספ סעיף לפרטים  ראו  מיום  אסה  ימוןז ח  לדו  4.4.5  ים  הכללית  "  30.3.2021יפה  דוח  )להלן: 

 ."(הזימון

  :ההעמד והודעות ההצבעה  כתבי רתלמסי החברה מען .9

 . , הרצליה פיתוח11רח' גלגלי הפלדה 

   :תורה על ידי בעלי המנילחב עמדה הודעותרון להמצאת  האח המועד .10

 
   שם -על  יות מנ ה   בעלי  מרשם ב   רשומותה  המניות  בין   נכללות  מניות  ואותן  בורסה   חבר   אצל  ניותמ   ות רשומ   ו שלזכות  מי      1

 .  ישומיםלר ברהח
 .ההחבר  בספרי   רשוםה מניות  בעל    2



 .2021  אפרילב 25  ליום  עד היינו, האסיפה מועד לפני ימים( 10) עשרה עד

  :מדהלהודעות העיון רקטורובת הדימצאת תגעד האחרון להוהמ .11

 .  2021  אפרילב 30  עד ליוםנו היי, האסיפה מועד לפני ימים( 5) חמישה עד

 ות העמדה: הודעה ו ויים בהם כתבי ההצבעכתובת אתרי האינטרנט שמצ .12

ההפצאת שר  ההפצה"(:  ה  )"אתר  ערך  ניירות  רשות  את http://www.magna.isa.gov.ilל  ר  ; 

 . se.co.ilhttp://maya.taאביב בע"מ: -לניירות ערך בתל טרנט של הבורסההאינ

 : תאישורי בעלו .13

  ידי   על  החברה  של  מניות  מוחזקות  באמצעותו  בורסהה  מחבר  קבלל  יזכא  וםרש  לא  מניות  לבע

וח בדואר,  סה או במשלהבורות בסניף של חבר  את אישור הבעל "(  רסההבו  חברות )" נימ   בעל  אותו

, בעל מניות לא  תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן  את. בקשה לעניין זהאם ביקש ז

רש לרשום  שאישור  אי  לחשל  הבעלותהורות  יועבר  ההצבעה  ו  מערכת  באמצעות  ברה 

 האלקטרונית. 

 :בי הצבעהעיון בכת .14

רש   בעל לא  לקמניות  זכאי  בדואר  ום  תמובל  בלא  קאלקטרוני  לנו רה  ההצבעה  ישורית  כתב  סח 

הבורסהע והוד חבר  מאת  ההפצה,  באתר  תהיינה(  )אם  העמדה  הוא  ות  את    שבאמצעותו  מחזיק 

או    הוא כי    ,סהבורלחבר ההודיע    הוא כן  אם    , אלאמניותיו אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור 

י ההצבעה  כתב  בעל מניות לענין  תמורת תשלום; הודעת  רהצבעה בדוא  כתביין לקבל  שהוא מעוני 

 הודעות העמדה.  חול גם לענין קבלתת

כל זכויות  מסך  או יותר    אחוזים  חמישה  ותר המחזיק מניות בשיעור המהווה על מניות אחד או י ב

  זקות אינן מוחמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה ש, וכן מי שברהבעה בחההצ

או    בעצמו, זכאי  "(יטהבעל שלת )"חברוה   לחוק  268בסעיף    ליטה בחברה כהגדרתו שבידי בעל ה

לעיל(,    9  מצוין בסעיף  הס האסיפה במשרדה של החברה )שמענ ובאמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינ

ה  באמצעות מערכת ההצבע   שומי ההצבעה וברי  ההצבעה   לעיין בכתביהעבודה המקובלות,    בשעות

שהג בתקנה  כמפלחברה,  יעו  האלקטרונית  והודעות  לתקנ  10ורט  בכתב  )הצבעה  החברות  ות 

 . 2005-עמדה(, התשס"ו

הכמות   ) המניות  אחוזים  חמישה  מס5%מהווה  ה (  זכויות  כל  דוח  רה  בחבהצבעה  ך  למועד  נכון 

 . אחת ע.נ. כל  ש"ח  0.1מניות רגילות בנות    3,955,752 -הינה: כהזימון 

 :אסיפהויים בסדר היום של השינ .15

ן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר  זה ייתכ  הום כתב הצבעלאחר מועד פרס

וע להתפהיום,  ששויות  שיבוצעו  ככל  עמדה.  הודעות  כאמורסם  יפור ינויים  ו/או  הור  דעות  סמו 

י החברה שבאתר  מו בדיווח פרסעות עמדה שהת, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודמדהע

 . ההפצה

מתוקן,   הצבעה  שיידרש  כתב  שיבככל  יפ עקבות  היום,  סדר  של  בהחלטות  באתר  ונויים  רסם 

בד בבד עם פרס יאוחום השינויההפצה  וזאת לא  המפורטים  ר מהמועדים  ים בהחלטות כאמור, 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/


החלתקנו  ב 5קנה  בת ואסיפת  כללית  אסיפה  על  ומודעה  )הודעה  בחברה  ברות  סוג  ורית  ציבת 

 . 2000-התש"ס ת נושא לסדר היום(,פוהוס 

 .זה הצבעה  כתב של  השני בחלקו היום  סדר שעל הנושא לגבי בעתוהצ  אופן תא יציין יותמנ בעל



 בע"מ  ליוםתמר פטרו

 2005 –"ו התשס(, מדהע  דעותוהו בכתבעה )הצב החברות תקנות לפי הצבעה כתב

 חלק שני 

 בע"מ   תמר פטרוליום: החברה שם

   יתוח, הרצליה פ11גלי הפלדה רח' גל(: ההצבעה כתבי ומשלוח)למסירה   הרבהח מען

 515334662:  החברה 'מס

 15:00  שעהב ,2021, במאי 5,  'ד יום: האסיפה מועד

 מיוחדת ללית  כ אסיפה: האסיפה סוג

 מסחר בבורסהום ה, בתום י2021באפריל  7  :עהקוב  דהמוע

 

      פרטי  בעל המניות

 ___________ _________   - מניות השם בעל  .1

 __________________ ______   -  מס' זהות .2

   -  ניות תעודת זהות ישראליתין לבעל המאם א .3

 _ ________________ ______   - מס' דרכון  

 _ ________________    - הוצאהמדינה שבה  

 __________ _____________  - וקף עדבת 

  -  דאם בעל המניות הוא תאגי .4

 _________ ______ _______ -  ידגמס' תא 

 ________________ _   - אגדותמדינת ההת 

 פה משתתף באסיסיווג  .5

 נא ציין האם הינך: 

 "1968-ערך, התשכ"חלחוק ניירות  1ף " כהגדרתו בסעיבעל עניין . 

  "מוסדימש כהגקיע  עלתק   1בתקנה  דרתו  "  הפיקוח  גמל(  נות  )קופות  פיננסיים  שירותים  ל 

חברה  )ה באסיפה  מ שתתפות  תשס"טלית(כלנהלת  מנ2009-,  וכן  להש,  קרן  משותפות  הל  קעות 

 . 1994-ק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"דשמעותו בחובנאמנות כמ

  "1968-חתשכ" הירות ערך, ד( לחוק ני )37דרתו בסעיף " כהגמשרה בכירה נושא . 

   אחד מהנ"ל.  אינני 

 



 ההצבעה אופן

קה לפי סעיף לעניין אישור עס 3ההצבעה פןאו היום סדר שעל הנושא

יין אישי  האם הנך בעל ענ  -א  267

 4  ?באישור ההחלטה המוצעת

 ןכ א ל נמנע  גדנ בעד 

ליו"ר   אופציה  כתבי  הענקת  אישור

בסעיף  )כמפור  החברהדירקטוריון     3.1ט 

 . (לעיל

     

למנכ"ל    אופציה  כתבי   הענקת   אישור

 . (לעיל  3.2ף ט בסעי)כמפור  החברה

     

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

,  בעלות כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור    -( לחוק החברות(1)177סעיף  בורסה )לפי  חבר    מניות המחזיקים במניות באמצעות  לילבע

 . רוניתשבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקט למעט במקרים

 הות/דרכון/תעודת התאגדות. הזלום תעודת בצירוף צי רק תקף זה ה בעכתב הצ  -ברה שומים במרשם בעלי המניות של הח מניות הר לילבע

 : ( שרלוונטי)ככל  זיקה ברבד פרטים

 

 

 

 

 תימה: ________________ ח                                         תאריך: ____________ 

 

  

 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.   3
 וא במניין. בעתו לא תב, הצעל סדר היוםש 2להחלטה מס' ביחס  "כן" ולא יפרטות שלא ימלא טור זה או שיסמן בעל מני   4


