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 כללי -פרק ראשון 

 מבוא .1

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

 הוראות כל דין החל במדינת ישראל. - דין

רשות י ידצום כספי ב)הטלת עי 3'חפרקים  יפך להלי -הליך מנהלי 
יים בידי אמצעי אכיפה מנהל לתהט) 4'ניירות ערך(, ח

דר להימנעות )הס 1ית( או ט'האכיפה המינהל תדוע
 מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית

, כפי שיתוקן 1969 -בתנאים( לחוק ניירות ערך, התשכ"ט
' פי סימן דפי לם כסוכן הליך להטלת עיצו מעת לעת

יתוקן ק החברות, כפי שעי בחוק התשיעי לחללפרק הרבי
חוק ההגבלים ל 1פי פרק ז'מעת לעת; וכן הליך ל

שיתוקנו מעת לעת; וכן  , כפי1988-קיים, תשמ"חהעס
כל הליך מנהלי נוסף אשר על פי דין )וכפוף לאותו דין( 
ניתן להעניק שיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או 

 .אליו צאות בקשרהמו צאותהו

מה באנגלית: שב)או  משולבים בע"מ תי ספנותצים שירו - החבר
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.). 

 ,תעי שיהיה מעת לכפ ,1999-חוק החברות, התשנ"ט - חוק החברות
ת חוק אחרת או כל הורא וחו,לרבות תקנות שיותקנו מכ

 .חוק אלההוראות שתחליף 

, כפי שיהיה מעת לעת ,1968-תשכ"חרך, הירות עחוק ני - ערך חוק ניירות
ק אחרת חות אאו כל הור קנו מכוחו,ת שיותונת תקבולר

 . חוק אלההוראות  שתחליף

 , ערבי מועדיםה' בשבוע, למעט מועדים-ימים א' -יום עסקים 
 ת ישראל.שמיים במדינושבתונים ר

ת לרבוורה אחרת של הדפסת מילים וכל צדפוס    -כתב 
, במברק, בטלקס ,הב בפקסימילישהועברו בכתמכים מס

רת מצעי תקשוחשב או בכל אי, במנואלקטר בדואר
מאפשר ליצור העתק ו/או יוצר או האלקטרוני אחר, ה

 פלט מודפס של המסמך.

מירים למניות שטרי הון, ניירות המניות, אגרות חוב,   -ניירות ערך 
 חברה.קה ההנפיויות לכל אחד מהאמורים לעיל, שוזכ

ית המשפט תהכשרו ן בהתאם לחוקכפסול די מי שהוכרז  - פסול דין
 .  1962ב סות, תשכ"והאפוטרופ

רוב של יותר ממחצית מקולות בעלי המניות הרשאים  -לרוב רגי
, למעט באמצעות שלוח או להצביע והצביעו בעצמם

 .נמנעים

 מעת דין,כאן או כפי שישונה כ רה כנוסחותקנון החב  -תקנון 
 כל דין. ובין על פי בין במפורש לעת,

מכח פקודת או החברות ו/קנו מכח חוק שהות תותקנ - תקנות החברות
 ת.החברו
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 תקנות שהותקנו מכח חוק ניירות ערך. -תקנות ניירות ערך

  - הקשור חברה

 

 

 

 .כהגדרת מונח זה בחוק החברות

 אף זכר ןבמי האמור לכ. להיפך וכן במשמע הרבים אף יחיד בלשוןהאמור בתקנון זה  כל .1.2
 .אחרת שרההק מחייב אם לתזו והכול; להיפך וכן במשמע נקבה מין

 

 ת לכל  אורגן או נושא משרה היא לאלו של החברה.וסחי, ההתיון זהקנבת .1.3

, יחולו בשינויים המחויבים גם על 1981-א"לחוק הפרשנות, התשמ 3-10 וראות סעיפיםה .1.4
ון או בהקשרו, דבר דנאין בענין ההנדון ואם  לעניןחרת אה אפירוש התקנון, אם אין הור

 . כאמורעם תחולה  שאינו מתיישב

וק טוי שבתקנון המשמעות הנודעת להם בחימלה וביה לכל זה, תה 1 בסעיף מורפרט לא .1.5
ות אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות רבק החהחברות, ואם אין להם משמעות בחו

  ך,ירות ערבחוק נילהם  נודעתמעות הזי המש, אאמורהחברות, ואם אין להם משמעות כ
ם ערך וא ניירות ם בתקנותלה הנודעתות שמעאמור, אזי המואם אין להם משמעות כ

 עת להם בכל דין אחר, והכל אם איןמשמעות כאמור, אזי המשמעות הנוד אין להם
 רכאמושניתנה כאמור לעיל משום סתירה להקשר בו מופיעים מילה או ביטוי  תובמשמע

 ון.נטית בתקנרלבה הית ההוראאו לתכל

מורה וראה האאו את ההיר בוטלה,או נה הוראה זו תוקהפנה תקנון זה להוראת דין, ו .1.6
ן כתוצאה מהתיקון או הביטול אילו היתה חלק מהתקנון, אלא אם כת תוקף וככב

 קף להוראה זו.ותר אין כאמו

 בכלהחברות. בחוק עות הקבוהוראות תקנון זה באות להוסיף ולהתנות על ההוראות  .1.7
ראות הו יפורשון, די למותר על פי ת תקנון זה הינה בניגודאה מהוראורה בו הורמק

 להוראות הדין.ן בהתאמה כל שניתון זה כתקנ

 התקנון.פרשנות  ךבהן לצור עזרילהואין  בלבד ועדו לנוחותתקנון זה נ כותרות .1.8

ין של סתירה ב במקרהון. לתקנקנון זה לשפה האנגלית מצורף כנספח א' של ת תרגום .1.9
 . בעבריתהנוסח  גבריית לנוסח באנגלית, רבהנוסח בע

 ריתבוציברה ח .2

 .ריתציבוברה חהינה  רה החב

 תרומות .3

 סגרת שיקולים עסקיים.ומה אינה במ, אף אם התרלתרום תרומותהחברה רשאית 

 ברההח תמטרו .4
 

 לעסוק בכל עיסוק חוקי. הןמטרות החברה 

 הגבלת אחריות .5

ו בגין רעון מלוא הסכום שהתחייב לשלמיפאחד ללת, כל בחברה מוגב י המניותלת בעאחריו
 ההקצאה.עת וקצו לו בהמניות שה
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 המניות של החברההון  - פרק שני

 הון המניות .6

 דלקמן:כ מורכבברה הרשום של החהון המניות  .6.1

", מניה רגילה, ""מניה)להלן: " ללא ערך נקוב מניות רגילות 350,000,001 .6.1.1
 .(העניין" לפי גילותמניות ר" " אומניות"

 ת הזכויותלמדינה א קנהומ להעברה ניתנת שאינה מיוחדת מדינה תמני .6.1.2
 של החיוניים ניםלשם הבטחת העניי )ורק אותן( להלן 7רט בתקנה פוכמ

  . להלן 7תקנה  במסגרת והכל המדינה דעת שיקול לפי, המדינה

ביע הצול, להשתתף מנותזבל הת לקמקנה זכו (למעט מניית המדינה המיוחדת) ל מניהכ .6.2
המניות  לכל בבעלותו.ור כל מניה שיה קול אחד עבלבעל מניה יה ת הכלליות.באסיפו

, בכל בעבורןכמשולמים שווה ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו ת יוזכו
קת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת, להחזר ההון ולהשתתפות הקשור לדיבידנד, חלו

 בפירוק. החברהכסי דף נבחלוקת עו

ק החברה, אחרים שתנפי מניות, יחולו גם על ניירות ערךלגבי  הז ןאות תקנורוה .6.3
 ים.ם המתחייביינושיב

 המדינהמניית  .7

לא תקנה , ופרט להן יות שמקנה מנית המדינה המיוחדתהזכויות המפורטות להלן הן הזכו
גרוע הכל מבלי ל לשהן,ות כהוניהמדינה המיוחדת למחזיק בה זכויות הצבעה או זכויות מנית 

 דין. מדינה מכוח כלה ותיומזכ

              בחברה ים של המדינההעניינים החיוני .7.1
 

ן עליהם באמצעות מניה החיוניים של מדינת ישראל בחברה, אשר יש להג יניםהעני
"( הם, על פי החלטת ממשלת ישראל, ים של המדינההחיוני יניםהענימיוחדת )להלן: "

 :כדלקמן

 רט להלן.פוכמת ילברה ישראום החברה כחה על קיירשמ .7.1.1

ל עת ל החברה בכה שובלויכולת ההכושר התפעול הבטחת האפשרות לשמור כי  .7.1.2
אפשר למדינה שימוש מפורטת להלן, כדי לטנו מתחת לקיבולת הלא יק

, בשעת חירום או לצורכי בטחון כפי גדרתו להלןאפקטיבי בצי מינימלי כה
 ן.ידפי -ך עלהמוסמכים לכרמים הגו ידי-שייקבעו מעת לעת על

יינים בענוע לולים לפגו מגורמים העמניעה מגורמים עוינים למדינת ישראל א .7.1.3
נה או בקשרי השיט של ל המדידינה או בענייני חוץ או בטחון שניים של המהחיו

לי השפעה כמפורט להלן על ניהולה של מלהיות בע ישראל עם מדינות חוץ,
 החברה. 

                 הגדרות .7.2
 

ם החברה למונחיה המיוחדת, תהיה בתקנון מניית המדינל ותולכויות הנלעניין הז
  כדלקמן: עותמשמהבאים ה

 

 םרכישת ות ערך או החזקת נייר" של ניירות ערך, "רכישה" או "החזקה" .7.2.1
כמשמעות   -" חברה קשורה"-" ושליטה", "נייןבעל ע", "ביחד עם אחרים

במניין , לםוא, ו1968 -ך, התשכ"ח ות ערניירחוק ל 1מונחים אלה בסעיף 
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ה קשורה חברות תיו באמצעבחשבון החזקוזיק לא יובאו יו של מחהחזקות
  עו לציבור.שלה הוצ יירות הערךשנ

יתנים ות או הנמכל סוג המקנים זכות לרכוש מני ניירות ערךלרבות  -" מניות" .7.2.2
רה או ל החבית שהכלללהמרה במניות החברה, ולרבות זכויות הצבעה באסיפה 

     רים. קטודיר ת למינויזכויו

טורים מינוי דירקת לזכוההצבעה וה מחאת זכויותלרבות ה -" העברת מניות" .7.2.3
עיסקה אחרת, אשר כתוצאה למניה ולרבות שעבוד מניות וכל  צמודותאשר 

או הבעלות במניות, ולרבות כאשר ההעברה /ההחזקה וממנה עשויה לעבור 
קה אחת ובין יסבע ןלקים, בית אחת או בחן, בבקיפיו בענעשית במישרין א

 .תמורהו שלא בסדרת עסקאות, בתמורה אב

או אניות, המצויה בבעלות /א בעלת אניה וחברת בת שהי -" תחברת ב" .7.2.4
וראה כוללים המלאה וישירה של צים, ואשר תזכירה ותקנונה ובשליטה 

דת, המיוחינה המד משוריינת שלא ניתן לשנותה אלא בהסכמת המחזיק במנית
יות עלי המנבת של צים הוא אישור באניה מחברת ה רתעבהלכי תנאי הקובעת 

יין זה כפופות להוראות ולזכויות הצמודות ענב לטות ציםוהחת, ת הבל חברש
 המדינה המיוחדת. למנית

או העברת בעלות באניה, לרבות    באניה  של מכירהכל צורה  -" העברת אניה" .7.2.5
מימוש שעבוד, ב עק טוג, ולמעירוק או מיזתוך פבות , לרשבבעלות חברת בת

 ת,ב לות חברתבבעה שבאנירבות יה, לזקה באנוכן כל החכרה והעברת ח
רה  המכילה  אופציה  חודשים )ולרבות עיסקת החכ 18לתקופה העולה על 

חודשים(, ולרבות כאשר  18 -כוללת מעבר לחכירה  הלהאריך  את  תקופת  ה
 ין בעיסקה אחתב ם,יקת או בחלפין, בבת אחבעקי ן אוישריההעברה נעשית במ

 רה. בתמו ו שלאתמורה אובין בסדרת עסקאות, ב

שר האוצר ושר התחבורה בממשלת  -" תמדינה המיוחדחזיק במנית המה" .7.2.6
 שראל.י

שירות לשיט, כמשמעות מונח  אניות כ )אחת עשרה( 11לפחות  -" צי מינימלי" .7.2.7
ה מלא ת בבעלות, הנמצאו1982-מ"גהתש יט(,זה בתקנות הנמלים )בטיחות הש

-יות רבאנ הן תוכןיות מש( אנ)שלו 3 ברת/ות בת, כאשר לפחותל צים ו/או חש
ו/או אניות מטען יות )קרי, אניות המסוגלות לשאת גם מטען כללי( יתכלת

 כללי.

ייכנסו לתוקפן הזכויות הצמודות למנית ו ועד שבהמ -" המועד הקובע" .7.2.8
 המדינה המיוחדת.

 יתראלרה כחברה ישום החבקי ירתמש .7.3
 

את ות ותרחלטות  הסג' כלשהו לה תוקף כלפי החברה, בעלי מניותיה וצדיה יה אל
יק מנית המדינה חזהתקבלו ללא הסכמתו מראש ובכתב של מ הבאות, אם ההוראות

 המיוחדת:
 

והרשומה בישראל, אשר מטה העסקים ת חברה המאוגדת החברה תהא בכל ע .7.3.1
רשאית א תה האל. החברם יהיו בישרוהרשואשי ה הרהראשי שלה ומשרד

 לעניין ברההח נוןהאמור בתקחוץ, ובלבד שגם כחברה זרה במדינות להירשם 
מו בכל עת, וכי יישום מדינה המיוחדת והזכויות הצמודות לה יתקיימנית ה

 שראלי. היה לפי הדין היות אלה בתקנון יהורא

וכן ירקטוריון, "ר הדת יולרבולפחות רוב מחברי הדירקטוריון של החברה,  .7.3.2
רו אשר תוא לה, יהיההראשי ש כמנהל העסקים י או מי שמכהןללהכ להמנה

 שראל.יו אזרחי ייה יה,יה
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או ייבחר כדירקטור בחברה /לעיל, לא יתמנה ו 7.3.2בכפוף לאמור בתקנה  .7.3.3
ממינויו לא יהיו לפחות רוב מחברי  ישראל אם כתוצאהאדם שאינו אזרח 

לא יהיה לו כל תוקף  רומכא רקטורמינוי של דיישראל, ו יזרחן אוהדירקטורי
 חילה.לא נעשה מלכתויראו אותו כאילו 

הדירקטוריון אזרחי ישראל מהשיעור ת שיעור חברי סיבה שהיא פח מכלאם  .7.3.4
רקטור/ים ן רשאי למנות דייהיה הדירקטוריו"(, חסראמור לעיל )להלן: "ה

ידי -ירקטורים עלירת דלבח עד 7.3.2נוסף/ים כדי שיתקיימו הוראות תקנה 
ית כדי האסיפה הכלל יום לזמן את 21יב תוך ללית ויהיה חיהכה פיהאס

אסיפה  7.3.2מנת שיתקיים האמור בתקנה -עמה, עלורים מטרקטדי מנהשת
 ועד זימונה.יום ממ 30ם תוך פה נדחית, תתקיילית כאמור לעיל, לרבות אסיכל

 
רשאי  החסר, יהיה או אתמיל ו לאלא זימנו הדירקטורים אסיפה כללית א

ה רשימת לית ולהציע לית המדינה המיוחדת לזמן אסיפה כלימנב יקזחהמ
ל ה, מטעמה שור/ים באופן הקבוע בתקנון זנוי כדירקטלבחירה/מי דיםועממ

 סר.האסיפה הכללית, למילוי הח
 

יהיה רשאי מחזיק מנית המדינה המיוחדת, בהסכמת  ו כל אלה,לא התקיימ
ימוס של זי או שופט בדחומ טפל בית משפט בדימוס שות שולמנ טים,שר המשפ

 וקנה הסמכות"( אשר לו תנההממקנה זו: "יון )להלן בתבית המשפט העל
ם אזרחי ישראל ובעלי כשירות של מכוח הוראת תקנון זו למנות דירקטורי

פי חוק החברות לצורך מילוי החסר, ובלבד -חיצוניים עלדירקטורים 
נתיים ובדי מדינה בשע יוהשאו כאלה ובדי מדינה היו עלא יאלה שדירקטורים 

ת לאסיפה כלליבתפקידם עד ו כהנהממונים יהדירקטורים  שקדמו למינויים.
 7.3.2פר הנדרש לצורך קיום תקנה של החברה, שבה ימונו דירקטורים במס

ידי האסיפה הכללית כאמור -ידי הממנה או על-רקטורים שימונו עללעיל. הדי
ית ייק במנהמדינה. המחז עםמט םדירקטורילא ייחשבו  לעיל 7.3.2נה בתק

 .מינוי הממנהל , עברה, בכתבחדת יודיע לחהמדינה המיו
 

וריון ככל שהן אינן טעונות חסר בדירקטוריון לא יפגע בתוקף החלטות הדירקט
ית המדינה המיוחדת, ואינן סותרות את הוראות יק במנאת אישור המחזי

 תיו.כויוין זתקנון זה לעני

ש ית המדינה המיוחדת בכתב ומראייק במנחזהמ תללא הסכמלא יתקבלו,  .7.3.5
( או על פיצול MERGERו על מיזוג )ירוק מרצון אפות פירוק לרבהחלטות על 

(OFF-SPINלר ,)לחוק,  351 -ו 350דרך של פשרה או הסדר לפי סעיפים בות ב
במיזוג שאין לבד , וברה או אל חברת בתולמעט מיזוגים של חברות בת אל החב

ו מכוח מנית ת המדינה המיוחדת כדי לפגוע בזכויותיינימבהמחזיק  לדעת
 ים הצי המינימלי.לכך שלא יתקית, או לגרום דיוחהמדינה המ

 
יסקיים, וגדרה כך בחוק ההגבלים העמיזוג רק משום שהעיסקה לא תיחשב כ

 .1988 -התשמ"ח 

 שמירת צי מינימלי   .7.4

 וצד ג' יהותינ, בעלי מכלפי החברה תוקף ת כלחסר העברה של אניות תהיה .7.4.1
ניתנה לה  אם לינימלי, אתקיים הצי המלשהו, אם כתוצאה ממנה לא יכ

ת. החלטות צים ת המדינה המיוחדיראש של המחזיק במניכמתו בכתב ומהס
ידי חברת בת טעונות אישור -עברת אניה עלאו נציגיה בנוגע לאישור ה/ו

צי ה יםיקזו לא יתצאה מהחלטה ום כתת, איוחדית המדינה המיהמחזיק במנ
 המינימלי.

אניה  ברה להעבירהח קשתלילה על בה המיוחדת בשהשיב מחזיק מנית המדינ .7.4.2
י, תשפה המדינה את א יתקיים הצי המינימלכתוצאה מהעברתה לאשר 

נפרד בין החברה למדינה. לא שיפתה המדינה את החברה כפי שנקבע בהסכם 
רה, תהיה חבוה הין המדיני במחלוקת בו שנושאינכום יום בס 90החברה תוך 

 האניה.  ן, להעביר אתה רשאית, בכפוף לכל דיהחבר
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 נית המדינה המיוחדת לצורך קבלת הסכמתות למחזיק מרשאית לפנורה החב .7.4.3
 מסוימת.להקטנת הצי המינימלי, דרך קבע או לתקופה 

 בקרות אחד מאלה: .7.4.4

 תברת בים בחקה צמחזיהודיע בעל שעבוד על אניה או על מניות ש .7.4.4.1
 ד; כוונתו לממש את השעבו "( עלבעל שעבוד": וזבתקנה ן )להל

 שעבוד;וש מימ יה לצורךנעצרה אנ .7.4.4.2

טחת הודיעה לבעל שעבוד כי לא תפרע במועד חוב שלהברה החב .7.4.4.3
 נוצר השעבוד;  פירעונו

    
ד למחזיק מנית המדינה המיוחדת והמדינה תהא ה על כך מיתודיע החבר
אותן אניה או תה שאו את החיובלעדי לפדות תה הבל דעשיקורשאית לפי 

 לו.מניות שועבדו כערובה 

ד מניות בחברת בת בעלת אניה אחת ו, למעט שעבבת ברתחמניות ב העברה של .7.4.5
חסרות כל תוקף  לעיל, יהיו 7.3.5ות בחברת בת כאמור בתקנה בלבד, וכן החלט

בכתב כמתו א הסו ללכלפי החברה, חברת הבת, בעלי מניותיה וצד ג' כלשה
א יתקיים המיוחדת, אם כתוצאה ממנה ל ת המדינהניבמ קשל המחזיומראש 

 .המינימלי הצי

 מעמד בחברה ישת השפעה אוכר .7.5

יה חסרת כל תוקף כלפי החברה כל אחת מן הפעולות המפורטות להלן תה .7.5.1
ת המדינה יללא הסכמתו בכתב ומראש של המחזיק במני ניותיהובעלי מ

 המיוחדת:

ה של  נה החזקתקר שא ו הקצאהיות ו/את מנהעבראו /וזקה כל הח .7.5.1.1
מונפק של ת הניוהמר מהון או יות %351 מניות בחברה בשיעור של

בות חברה או שיעור המקנה למחזיק בהן שליטה בחברה, לרה
ש אישור מחזיק מנית כתוצאה של הסכם הצבעה. ואולם, לא יידר

ה בחבריות המדינה המיוחדת להחזקות ו/או רכישות בעלי מנ
 עד הקובע.במו

מתו לעיל, לא יהיה צורך בהסכ 7.5.1.1נה תקב רורות האממל .7.5.1.2
כם שעבוד מיוחדת להסת המדינה המנייק אש של מחזבכתב ומר

שיכלול הוראות כי מימוש השעבוד של מניות בחברה,  ו/או משכון
ן ייעשה באמצעות ערכאה שיפוטית בישראל בלבד, וכי ו/או המשכו

בוד שעה שוצאה ממימיות בהן כתות זכורכישאו  על העברת מניות
ל ת כולו הוראוהשיפוטית יח משכון על פי החלטת הערכאהו/או ה

כי לא יהיה תוקף מדינה המיוחדת, וכן אות מנית הין וכן הורד
ת יק במניהעברת מניות כאמור, הטעונה את הסכמת המחזיל

 המדינה המיוחדת ללא הסכמתו בכתב ומראש.  

ביולי  14יון מיום עלה טפבית המש פסק דינו שלל בהתאם, לעילבנוסף לאמור  .7.5.2
לבים בע"מ תי ספנות משוושירצים ל נ' מדינת ישרא 4796/14בע"א  2014
 אך 24%החזקה בשיעור העולה על כל העברת מניות המקנה לבעליה ".. ואח'

, תחייב מתן הודעה מוקדמת למדינה ובה פרטים מלאים של 35%ל אינו עולה ע
בר לאחר ההעברה על ידי הנעק חזויהמניות שעים, שיעור ר המוצנעבר וההמעבי

ינוי והסכמים למכמי הצבעה הס בותהעסקה לר וונטיים לגביופרטים רל
ור המדינה כי יש בהעברת מניות אשר כזו שישנם(. ככל שתסב דירקטורים )ככל

                                                
צים שירותי ספנות נ'  מדינת ישראל 44796/1ע"א ב 2014י ביול 41מיום יון העלבית המשפט  לפסק דינו של בהתאם 1

 .( לפסק הדין()א2)סעיף  ואח' ים בע"ממשולב
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 ם פגיעה אפשרית בבטחון המדינה או באיזה מהאינטרסים החיוניים שלהמשו
לטתה, תהא רשאית ך גיבוש החורלצ יהרלוונט לה את המידעא קיבכי לאו 

חייבת לנמק ברה, ותהא מתנגדת להעיא י היום, כ 30הודיע, בתוך המדינה ל
ה, יהא רשאי מבקש ההעברה לנקוט בהליך ותה. במצב דברים זאת התנגד

 )ב(2)סעיף  ין זה בפני בית המשפט המוסמך, אשר ידון ויפסוק בענין זה"בעני
 . הנ"ל(ן פסק הדיל

 ינההמדת כמסהפן מתן וא .7.6

 ןיינל עלכ ה המיוחדתק מנית המדינה לקבל את הסכמתו של מחזיפני .7.6.1
ה בכתב אל ידי החברה בבקש-הם נדרשת הסכמתו, תיעשה עלינים למהעני

עות מנהל רשות החברות הממשלתיות, מחזיק מנית המדינה המיוחדת באמצ
 ההחלטה. קבלת צורךרש לכשהבקשה כוללת את כל המידע הנד

מתו לבקשת דת ייחשב כמי שנתן את הסכדינה המיוחהמת יייק במנחזהמ .7.6.2
לבקשה תשובה שלילית בכתב  אם לא נתן כרות לעיל,הנזות ברה לפעולהח

ל המידע הנדרש לו יום מהמועד שבו קיבל את כ 30די החברה תוך י-שהוגשה על
יהיה המיוחדת  דינהת המיבקשר לבקשה. כל אחד מהשרים המחזיקים במני

דרוש מידע ידי החברה, ל-שת הבקשה עלד ממועד הגלבב םוי 15תוך רשאי, 
יכולה צל החברה או שהחברה אשר מצוי את החלטתו וקבלי לסף, החיוננו

ף ממועד דרישה ץ סביר, אשר לא נכלל בבקשה, והתקופה שתחלולהשיגו במאמ
רים. אם מים האמויה 30ין יזו ועד לקבלת המידע הנוסף שנדרש לא תיספר במנ

ה ה, בתוך תקופית המדינה המיוחדת לחברינהמחזיקים במ םירשד היע אחהוד
 30ך התקופה של דיון בממשלה, תואראת הנושא לקש להעלות מב הואזו, כי 
 ימים נוספים. 15 -בם הנ"ל הימי

ת המדינה  המיוחדת יהיה יל המחזיק במניתור או אישור עכל הסכמה או וי .7.6.3
 רש אחרת.בע בהם במפואם נקאלא תם, ממועד נתינ

פי כל חברה ו/אולוותר כלפי המיוחדת יהיה רשאי הית המדינה יבמנ זיקהמח .7.6.4
י מהזכויות ה או לצמיתות, על זכות כלשהצוב, לתקופה קמסויםת מחזיק מניו

כל ויתור כאמור לא ייחשב כשינוי או תיקון  י תקנון החברה.פ-המוקנות לו על
 ת.חדוינה הממדית היות למנייות הנלווהזכ של תקנון החברה או של

מתו הסכשת נדרינים להם ין מהעניעני חזיק מנית המדינה המיוחדת לכלסרב מ .7.6.5
 רובו, במועד הודעת הסירוב.יסק בכתב ינמ

 תלהעברת מניוקבלת אישור  .7.7

7.7.1.  

תגרום להעברה או להחזקה אדם המתכוון להתקשר בעסקה ש .7.7.1.1
נקובים רים השיעון, ביות, לרבות שימוש בזכויות הצמודות להבמנ

מי על כך מיד למזכיר החברה, או ליודיע , ילעל 7.5.1ה בתקנ
 .נה לשם כךשהחברה תמ

לעיל   7.5.1עורים הנקובים בתקנה ות בחברה בשיהמחזיק במני לכ .7.7.1.2
ת ה המיוחדית המדינירם יקבל לכך את אישור המחזיק במנבט

נה שתמ "( יודיע על כך מיד למזכיר החברה או למיהפונה)להלן: "
ת ימחזיק במניברה, להחת ועור, באמצלשם כך וימסחברה ה

 ידי-בעו עלייקח שאים ובנוסיפוי כח, בתנהמדינה המיוחדת 
המחזיק  פיו יהיה-ית המדינה המיוחדת, אשר עלינהמחזיק במ

ר את המניות המוחזקות או ית המדינה המיוחדת מוסמך למכויבמנ
היתר ר או הית ץ לוידי הפונה ואשר להחזקתן נחו-זקו עלשיוח

 מור בתקנון החברה.בהתאם לא, ןיילפי העננוסף, 
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ם המחזיק חרת, על אדך אבדרנודע לה  או עה לחברה,נמסרה הוד
תודיע על כך מיד  ה במניות החברה בשיעורים האמורים,כאורל

דם ותדרוש מאותו וחדת ולאותו אית המדינה המיילמחזיק במנ
צמו ובין עבין בברה ו בחאדם ליתן הצהרה על שיעור החזקותי

-יפוי ת המדינה המיוחדתיסור למחזיק במניולמ םיראמצעות אחב
 ור.  כח כאמ

 
-בחברה כנדרש ולא מסר יפוי עור החזקותיויר אדם על שיהצה לא

 יום מיום שפנתה אליו החברה, ואחזקותיו הן 30כח תוך 
בשיעורים המחייבים הסכמת מחזיק מנית המדינה המיוחדת, 

ו בחברה, יתוקשיעור החזלהפחית את  ו אדםמאותברה תדרוש הח
 ר שהותר לו.ועיימים, לש 30תוך תקופה של 

 
כאמור, יהיה המחזיק  רו המניותו לא הועבזפה תקואם תוך 

כור את המניות שמעבר לשיעור וחדת רשאי למת המדינה המייבמני
 ותר באמצעות הבורסה לניירות ערך או בעיסקה מחוץ לבורסה,שה

ה נטו )לאחר רומהת ביר אתלנכון, ויע שימצא איםובתנבמחיר 
"( נטו הרמוהתלהלן: "כולל מע"מ( )ניכוי הוצאות ותשלומי מס 

 ניות הנמכרות.החזיק במלמי ש

 ת הסכם הצבעה הטעון הסכמתאדם שכרת או שמתכוון לכרו .7.7.1.3
לעיל,  7.5.1המיוחדת, כאמור בתקנה  דינהת המיהמחזיק במני

 כך.-םה לשהחברשתמנה  ו למירה אהחב כך מיד למזכיר-יודיע על
 
נית סכמת מחזיק מיהיה תוקף להסכם ההצבעה האמור בלי ה אל

א יהיו רשאים לבצעו, אלא ים להסכם לחדת, והצדדמיוה ההמדינ
 הסכמת מחזיק מנית המדינה המיוחדת. להם אם ניתנה

לעיל, תבקש החברה  7.7.1ע אדם לחברה כאמור בתקנה ר שהודימיד לאח .7.7.2
קשתה תצרף קה. לבחזלה הסכמתו אתת ה המיוחדנית המדיינק בממהמחזי

ות החברה ן זה אשר ברשייענל טייםוונהרלם והמידע החברה את כל המסמכי
ן כל מידע נוסף שברשות החברה שהחברה יכולה להשיגם במאמץ סביר, וכאו 

ת המדינה המיוחדת. לא פנתה החברה למחזיק יהמחזיק במני ידי-שיידרש על
ינים יר לפנות בענאדם כאמו יאיהיה רש, ירך זמן סבויוחדת תהמינה מנית המד

מנהל רשות ת באמצעות וחדהמית המדינה ל למחזיק מניהאמורים לעי
 לתיות.החברות הממש

ת המדינה המיוחדת לבקשה ית של המחזיק במניהתקבלה תשובה שלילי .7.7.3
 למי הדירקטוריון או מזכיר החברה על התשובההיתר החזקה כאמור, יודיע ל
 :תר, ואזייביקש ההש

להעבירן    כוונה להעבירן ישארו אצל מי שהתכוון התייהמניות שה .7.7.3.1
 תוקף. כל יהאלעסקה לא ו

עביר ל סיבה שהיא לא ניתן להשאיר את המניות אצל  הממכם א .7.7.3.2
מזכיר החברה מן לעיל ידרוש  7.7.3.1כאמור בתקנת משנה 

ופה תקתוך המחזיק במניות להפחית את שיעור החזקתיו בחברה, 
 . ול רור שהותיעלשימים,  30של 

 
ק חזיה רשאי המת כאמור, יהיאם תוך תקופה זו לא הועברו המניו

חדת למכור את המניות שמעבר לשיעור נה המיוית המדיימנב
לבורסה,  באמצעות הבורסה לניירות ערך או בעיסקה מחוץ הותרש

ה רתאת התמורה נטו כהגד במחיר ובתנאים שימצא לנכון ויעביר
 .תהנמכרו ותהחזיק במנישיל למי לע

 חדתהמיודינה ית המייק במנכל עוד לא התקבלה הסכמתו בכתב של המחז .7.7.4
סכים לעיל או אם לא ה 7.5.1שיעורים האמורים בתקנה ב ותחזקת מנילה
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חזקה כאמור, לא יהיה תוקף ית המדינה המיוחדת לאשר ההיהמחזיק במנ
חברה ההשתמש כלפי ל או ללקבדם אלהעברת המניות ו/או להחזקה, ולא יוכל 

ור ה על השיעבשיעור העול הנתונה לבעל מניות בשל החזקת מניות ותזכ לבכ
 ית המדינה המיוחדת.יהמחזיק במנהסכמתו של ביו נדרשת שלג

 
במספר בחברה  דירקטוריםוע מהאמור לעיל לא יבחר ו/או ימנה אדם לגר מבלי

 פי המניות-ללמנות עו א/ו העולה על הדירקטורים שהוא היה רשאי לבחור
ן, לפי הענייהיתר נוסף,  ואשר להחזקתן לא נחוץ לו היתר או דוי-על תהמוחזקו

ל כמות לשיעור שפי מנין קולות בהתאם -עתו עלת תהיה הצבסיפה הכלליובא
 ין.יאו היתר נוסף, לפי הענ המניות אשר להחזקתן לא נחוץ לו היתר

נה ית המדייבמנ מחזיקי היד-לכל העברה או מכירה של מניות שנעשו ע .7.7.5
י טענה כלפ . לא תשמע כלזו תהיה תקפה כלפי כל אדם 7 י תקנהפ-לת עדחהמיו

ת או ית המדינה המיוחדימניות מהמחזיק במנשרכש את ה ותיו של מיכויז
ן בדבר חילוט ושיעבוד של מניות כירת המניות. הוראות התקנוכלפי הליך מ

ות סותר שאינן לכתקנה זו כ יות לפמנירת בעל העיחולו, בשינויים המחוייבים, 
 את האמור לעיל.

ם החברה, וא שומה בספריהר בתוימסר לכתופי תקנה זו ת-כל הודעה לפונה על .7.7.6
ים לפחות בישראל ובעיתון זר אחד יומי תוניםיא תפורסם בשני עאין כזו, הי

רה ופרסומה לפי מקום הסחר העיקרי מחוץ לישראל של מניות החב לפחות
 מו.עצ ונהפלשנמסרה ין, הודעה ינבר ועל דלכ ,יהווה

 רישום מחזיקי מניות .7.8
 

כמת המחזיק ת הסק לאחר קבללהיעשות ר וכלם ינקס החבריבפ יקי מניותרישום מחז
מדינה ה יתיה טעונה הסכמת המחזיק במנדת, ככל שההחזקת המדינה המיוחיבמני

 המיוחדת.

 כללית באסיפה יעקבלת אישור להצב .7.9
 

ו/או מיופה כוחו של בעל  ריםהחב סום בפנקי שאינו רשמלללית ה כאסיפהצבעה בזכות 
ת המדינה המיוחדת ככל יניהמחזיק במ שוראי רים טעונהום בפנקס החבמניות הרש

ה הסכמת קש בעל המניות ו/או מיופה כוחו להצביע טעונשההחזקה אשר מכוחה מב
 ית המדינה המיוחדת.יהמחזיק במנ

 זכות למידע .7.10

ידע ומסמכים ל מו כתוקבל לרשיהיה זכאי ל חדתוהמי דינהק מנית הממחזי .7.10.1
לקבל את  יהיה זכאי לכךסף קבלן ובנובחברה זכאי לאשר בעל מניות רגילות 

 לה:א

ה או שמתכוונת החברה מידע ומסמכים לגבי עסקאות שביצע .7.10.1.1
תה( לבצע בקשר להעברת אניות בצי ידים שבשליט)לרבות תאג

שמספר  ךכם לותגר אשר ברת אניותהמינימלי ו/או בקשר להע
 . 12 -מאו במספר הנמוך  12 -מת לשיט יפחת ירוהכש הות החבראני

רה, לגבי עסקאות שבוצעו לחבים הם ידועל שככ מכים,ומס מידע .7.10.1.2
בוצעות, והנוגעות להעברת מניות בחברה או שעשויות להיות מ

לעיל, וכן הסכמי הצבעה, לרבות  7.5.1ות לגדר תקנה הנכנס
 .םטורידירקם למינוי הסכמי

ת לשינויים כלשהם או תוכניוטות להחל הנוגעיםדע ומסמכים ימ .7.10.1.3
 לעיל. 7.3.5בתקנה ים המפורטים בעניינ
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 להשתייכותםככל שהם ידועים לחברה, ביחס סמכים, מידע ומ .7.10.1.4
ם לכהן הלאומית של חברי דירקטוריון החברה, מועמדי

 ן ומנכ"לה.בדירקטוריון החברה, יו"ר הדירקטוריו

 מטהה ורבם של החמשרדה הרשו םמקוליחס ים בידע ומסמכמ .7.10.1.5
 העסקים הראשי שלה.

ינים ילהבטחת הענים השרביר לדעת דרוש באופן סכל מידע נוסף ה .7.10.1.6
 החיוניים של המדינה.

ודעה או זכאית לקבל, וכן כל הית של החברה מקבלת כל מידע שאסיפה כלל .7.10.2
נה ת המדיינישבעל מניה רגילה בחברה זכאי לקבל יימסרו למחזיק במ

 לית.לכסיפה הי כינוס האנפוחדת למיה

לת נח ינול מידע שאבסודיות על כת המדינה המיוחדת ישמור יהמחזיק במני .7.10.3
שם הפעלת זכויותיו ש במידע זה  רק לבחברה, ויעשה שימו עלי המניותציבור ב

 שמירה  על העניינים החיוניים של המדינה. על פי תקנון החברה לצורך

 יוחדתמהמדינה ה יתיננוגעות למשריון תקנות ה .7.11

יות הנוגעות לזכואו ביטול, בהוראות תקנון החברה ון תיקות בר, לינויכל ש .7.11.1
ת המדינה המיוחדת ולמחזיק  בה, לרבות ילמניו הצמודות ו/אות המוקנ

תיה וצד ג' כלשהו, ללא יואה זו, יהא חסר תוקף כלפי החברה, בעלי מנהור
 ש.ומראחדת בכתב ית המדינה המיויהסכמת המחזיק במנ

נית ידי מ-ות לזכויות המוקנות עלהנוגע ברההח ןואות תקנבין הוררה יתבכל ס .7.11.2
הוראות התקנון הנוגעות ון, יגברו אחרות בתקנות וראמיוחדת לההמדינה ה

  ת.ה המיוחדית המדינילמנ

 הנפקת מניות וניירות ערך אחרים .8

 העדיפכות ה, זלבעלי המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימ - ין זכות קדימהא .8.1
שיקול , על פי רשאייון של החברה. הדירקטורניירות ערך וש לרכ ירת כלשהאו זכות אח

 או לחלקם. ך של החברה קודם לבעלי מניות קיימיםניירות ערדי, להציע בלעו הדעת

רשאי להנפיק ניירות ערך בני פדיון, בעלי  ון החברהדירקטורי - ניירות ערך בני פדיון .8.2
 .יוןטורקרדי  הדישייקבע על י כפי אים,לתנ זכויות וכפופים

רת שירותי תמום( דמי חיתו ם עמלה )כוללהחברה רשאית לשלם לכל אד - עמלות .8.3
בין בתנאי ובין ללא תנאי, וזאת  ,ות ערך של החברהוק או הפצה של ניירחיתום, שיו

יף זה, יכול שישולמו קבעו על ידי הדירקטוריון. תשלומים כאמור בסעבתנאים שיי
 חלקם בדרך אחרת.בדרך אחת ולקם או ח החברה, רות ערך שלייו בנמן אבמזו

סחרים ניירות ערך בה נ ונטיתה הרלוהבורס ם שלישוהר ן ולתנאייד ת כללהוראובכפוף  .8.4
ביחס ות ערך של החברה ירניירקטוריון רשאי להנהיג הבדלים בין בעלי דה, של החברה

 ןכך אלו ולניירות ער מודותת הצכויות ערך של החברה והזלתנאי ההקצאה של ניירו
ת לבעלי ניירוא וציון להטורידירקן רשאי התנאים אלו, לרבות לותר על חלקם. כ נותלש

שהם מחזיקים בגין ניירות הערך  קודרישות תשלום בגין הכספים, אשר טרם סולהערך 
 .בהן

 אחרתקבע , אם לא נן כל מניהיגעל חשבון הפרמיה ב על חשבון מניה ייזקף שלוםכל ת .8.5
  .י ההקצאהבתנא
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את רע אלא אם פ ות לדיבידנד,ל מניות, לרבזכויותיו כבעיהיה זכאי ל בעל מניות לא .8.6
ת, אם היו , הצמדה והוצאויביתרוף ר, בציבהתאם לתנאי ההקצאהים מלוא הסכומ

 .ההקצאה בתנאינקבע אחרת לא אם והכל כאלה, 

ר נייאחר כל  באופןביר להע למכור, להקצות מחדש אולחלט וכן רשאי  ןוהדירקטורי .8.7
 מורה.לא תות לליט, לרבכפי שיח תמורתו למה מלוא רך שלא שוע

יעה או דרישה רה וכל תבביטול כל זכות בחב ת החילוטר עמם בעויגר ערךנייר  טלוחי .8.8
זאת על פי  חובות המוצאות מכלל, פרט לאותן הזכויות והלנייר הערך כלפיה ביחס

  טיל עליו.לשעבר או מ נייר ערך לבעלה או אשר הדין מעניק תקנון ז

 ות מניהוהנפקת תעוד שם בעלי המניות של החברהרמ .9

על ניהול  ה אחראיהיי ,קטוריון החברהעל ידי דירשמונה לכך מי או  ,ברהר החמזכי .9.1
לאחר  יום 60לא תשלום, תוך מניות. בעל מניות זכאי לקבל מהחברה, להמרשם  בעלי 

יר זכמל ש שיקול דעתודרשים לפי נהסמכים המכל  וקבלת ההקצאה או רישום ההעברה
ר אחת או מספדה תעוזמן אחר( קובעים פרק  )אלא אם כן תנאי ההנפקה ברההח
ם הרשומות בשמו, אשר תפרט גבי כל המניות מסוג מסויל דות, לפי החלטת החברה,תעו

. ןו( וכל פרט נוסף החשוב לדעת הדירקטוריםיאת מספר המניות, סוג המניות )אם קי
חייבת להוציא יותר מתעודה  היה החברהשותף לא תבמ ניה המוחזקתה של ממקרב
שב יחאחד המחזיקים במשותף תכזו לירת תעודה ומסף, קים במשותחת לכל המחזיא

 כמסירה לכולם.

יום בכל  45הדירקטוריון רשאי לסגור את מרשם בעלי המניות עד לתקופה כוללת של  .9.2
 שנה.

ת חתימ שא אתיס ותדפאו בשמה המוחברה מת הבחותחתם בחותם או יכל תעודה ת .9.3
ר דם אחאו של כל אים טורשני דירק החברה, או שלידם של דירקטור אחד ושל מזכיר 

 וריון למטרה זו.טקשנתמנה על ידי הדיר

ה לקהחברה רשאית להוציא תעודה חדשה במקומה של תעודה שהונפקה ואבדה או קול .9.4
 החברה, תדרושכפי שת בויווער יפוישות לייבויהתח ,או הושחתה, על סמך הוכחות

ם בהתא רה,החברשאית  כןו דירקטוריוןתשלום של סכום שייקבע על ידי הולאחר 
ודות קיימות בתעודות חדשות ללא תשלום בכפוף עתדירקטוריון, להחליף לטת הלהח

 לתנאים שיקבע הדירקטוריון.

מהם  ל אחדאי כ, רשים כמחזיקי מניות במשותףאו יותר רשומ םדמקום ששני בני א .9.5
ת כל שורו יחייב אמים אחרים בקשר לאותה מניה ואיאו תשלויבידנד בלת דאשר קל

 יה.המנקי מחזי

ם הנאמן ובלבד אמן ולהוציא תעודת מניה על שנכ להכיר במחזיק במניהזכאית החברה  .9.6
ה לא תהיה חייבת או נדרשת להכיר רבשהנאמן הודיע לה מיהו הנהנה של הנאמנות. הח

אי, או בזכות לעתיד, או בזכות נית בתנות המותו בזכושר אהיללי על כ וססתהמב בזכות
של הבעל  תטא בזכותו המוחללמניה, אל כלשהי בקשררת אח או בזכות חלקית במניה,

הרשום לגבי כל מניה, אלא אם יעשה הדבר על סמך הכרעה שיפוטית או על פי דרישות 
 דין. לכ

 העברת מניות של החברה .10

 . עברהניתנות לה ת של החברהיומנ ,7.7-ו 7.5תקנות  ותראהובכפוף ל .10.1

"כתב ות )להלן: רה של המניהעבתב ש לחברה כת אלא אם הוגלא תירשם העברת מניו .10.2
רה דומה ככל האפשר או בצורה וצרה יערך בצורה דלקמן או בב העב(. כתהעברה"

 שתאושר על ידי הדירקטוריון. אחרת,
 

========================================================== 
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 העברהתעודת 
 

מס' ת.ז./______ -ל מ_____ מעביר "(,המעביר: ")להלן______ ת.ז./ח.פ.  __________ אני, __
_____ ש"ח ששילם לי, _____ תמורת הסכום __"(, מ_הנעבר)להלן: " ______________  חברה:

עד _____ פרים _____ במס תומנוהמס נ כל אחת,"ע______ מניות ________ בנות ____ ש"ח 
עזבונו,  הלימנ הנעבר, ידיה בוהן תהיינ"(, החברה: "______ בע"מ )להלן__________בכלל של  דוע

תי אני במניה בשעת החתימה על כתב זה, קזכוחו, על פי התנאים שלפיהן החסיו והבאים מואפוטרופ
ון החברה, כפי ני הנעבר מסכים לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנזכרים לעיל ובכפוף לתקנוא

 ת לעת.שיהיה מע
 

 __ שנה _____ש __ולראיה באנו על החתום ביום ___ לחוד
 

 הנעבר  - רמעבי
 שם: _________________  _______________שם: __

 ____חתימה:___________  ימה:_______________תח
   

 -עד לחתימת הנעבר  -עד לחתימת המעביר
 שם: _____________, עו"ד  שם: _____________, עו"ד

 __חתימה: ____________  : _______________חתימה
   

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

ניות שיש לחברה עכבון או מניות בלתי נפרעות במלואן, או מ ף להעברתלא יהא תוק .10.3
הרשאי, לפי שיקול דעתו שעבוד עליהן, אלא אם כן אושרה על ידי הדירקטוריון 

 ברה כזו.לכך, לסרב לרשום הע מבלי לתת כל נימוקיםהמוחלט ו

 יון להתנותת מניות כאמור וכן רשאי הדירקטורטוריון רשאי לסרב להעברהדירק
קף ובאופן שיקבע הדירקטוריון, לפרוע ות כאמור בהתחייבות הנעבר, בהיהעברת מני

כבון או ת ההתחייבויות בגינן יש לחברה עאת התחייבויות המעביר בגין המניות או א
  ת.שעבוד במניו

ו של מקבל ההעברה ירשם ות המועברות, עד אשר שמחשב כבעל המנייהמעביר יוסיף לה .10.4
  חברה. רשם בעלי המניות של הבמ

לשם רישום בצירוף התעודות בהן רשומות  חברהל ההרשום ש כתב העברה יוגש למשרד .10.5
החברה תדרוש  אם הוצאו( וכל הוכחות אחרות אשרהמניות, אותן עומדים להעביר )

שארו יהמניות י תו להעבירן. כתבי העברתבמניות או זכו כות הקנין של המעבירר זבדב
מניות ה חייבת לשמור את כתבי ההעברה ואת תעודות הה. החברה לא תהיבידי החבר

 שבוטלו.

נו אוחז בתעודת בעל מניה במשותף עם אחרים המבקש להעביר את זכותו במניה אך אי .10.6
ברה בלבד שבכתב ההעהמניה לכתב ההעברה ות חייב לצרף את תעודהמניה, לא יהיה 

בה מועברת וכי המניה  ין המניה שזכותוינו אוחז בתעודת המניה בגכי המעביר א ,יןיצו
 ף עם אחרים, בצירוף פרטיהם.המועברת מוחזקת במשות

ה בסכום או בשיעור, אשר החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעבר .10.7
 מן לזמן.מזידי הדירקטוריון  יקבע על

סים או מנהלי ובאפוטרופ ת של החברה, תכיר החברהשל מחזיק במניועם פטירתו  .10.8
ניות, כבעלי הזכות וואה, ובאין כאלה יורשיו החוקיים של בעל המעזבון, מבצעי הצה

ך, כפי שיקבע היחידים למניות של בעל המניות וזאת לאחר שתוכח הזכאות לכ
 הדירקטוריון.

יר החברה בנותר ת עם אחרים, תכהחזיק במניות בשותפור ה שבעל מניות שנפטבמקר .10.9
ן הודיעו כל השותפים במניה מורות, אלא אם כבעל מניות לגבי המניות האבחיים כ

נפטר אחד מהם על רצונם שהוראות תקנה זו לא יחולו, אולם לא  בכתב לחברה בטרם
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חב בה ה ה מחובה כלשהי שהיור את עזבונו של בעל משותף במנייהא בכך כדי לפט
 פטר.במניה אלמלא נ הבעלים המשותף

ורשו של בעל מניות, , מנהל עזבון, יניות עקב היותו אפוטרופוסאדם הרוכש זכות למ .10.10
מן בפשיטת רגל של בעל מניות או לפי הוראת דין אחרת, כונס נכסים, מפרק או נא
ת או יורשם כבעל המני, להל זכותו כפי שהדירקטוריון ידרושרשאי, לכשיביא הוכחות ע

 .אות התקנון ביחס להעברהחר, בכפוף להורלהעבירן לאדם א

נד ולזכויות כח הדין, יהיה זכאי לדיבידברתה מתוצאה מהעאדם הרוכש זכות למניה כ .10.11
ות בגין המניה וכן יהיה רשאי לקבל ולתת קבלות עבור דיבידנד או תשלומים האחר
בקשר לאסיפות  ותהא זכאי לקבל הודעם המשתלמים בקשר למניה, אך לא יאחרי

קשר ולהשתתף או להצביע בהן ב ,כל שקיימת זכות כאמור()כ ות של החברההכללי
ט לאמור לעיל, אלא או להשתמש בזכות כלשהי, אשר מקנה המניה, פרלאותה מניה 

 לאחר רישומו במרשם בעלי המניות.

 שעבוד מניות .11

ואן,  הרשומות על מלמניות שלא נפרעו בעבוד ראשון וזכות עכבון על כל הלחברה יהא ש .11.1
ן רעונם ובייזמן פביחס לכספים )בין שהגיע  יות, ועל תמורת מכירתן,ו של כל בעל מנשמ

פרע בזמן קבוע בעד יאו העומדים לה רעונם(, שתשלומם כבר נדרשישלא הגיע זמן פ
מלואן(, כל המניות )חוץ ממניות שנפרעו במניות אלו. כן יהא לחברה שעבוד ראשון על 

שו, בין , המגיעים ממנו או מרכולהבטחת הכספים שמו של כל בעל מניותל הרשומות ע
רים. השעבוד האמור יחול גם על הדיבידנדים ו במשותף עם  אחחובות שלו עצמו א

 הוכרזו מזמן לזמן ביחס  למניות אלה.ש

חל  וריון למכור את המניות, שהשעבודכבון רשאי הדירקטילשם מימוש השעבוד והע .11.2
 ה מכירה כאמור אלא לאחרבעיניו. לא תעשק מהן, באופן שיראה לעליהן, או כל ח

כוונת החברה למכרן, ולא נפרעו  בעל מניות בדבר שנמסרה הודעה בכתב לאותו
התמורה הנקיה מכל מכירה כזאת,  ארבעה עשר  יום לאחר ההודעה. הסכומים תוך

אותו בעל  או ההתחייבויות של לוק החובותיאות המכירה, תשמש לסלאחר תשלום הוצ
 שולם לו.רה )אם תהיה( תמניות והית

שימוש לכאורה  וד או עכבון תוךל מניות לשם מימוש של שעבנעשתה מכירה ש .11.3
הדירקטוריון לרשום מניות אלו במרשם בעלי המניות  בסמכויות הנתונות לעיל, רשאי
או אופן השימוש  יה חייב לבדוק את כשרות הפעולותעל שם הקונה, והקונה לא יה

על שמו של רות במרשם בעלי המניות מו המניות האמויר הקניה. לאחר שנרשחבמ
 ר על תוקפה של המכירה. זכות לאדם לערע הקונה, לא תהיה

 תשינויים בהון המניו .12
 

 :האסיפה הכללית רשאית להחליט לעשות בכל עת כל אחת מהפעולות הבאות

 הרשום הון המניותהגדלת  .12.1

תה עת ות הרשומות באוברה, בין אם כל המניחשל ההרשום המניות  להגדיל את הון
ת זכויות רגילות, ולק למניות בעלויהיה מחיכול שאו. ההון המוגדל הונפקו ובין אם ל

ת נדחות או זכויות מיוחדות אחרות )בכפיפות לזכויות מיוחדות של  זכויו ,זכויות בכורה
צבעה או ון, החס לדיבידנד, החזר היים( או כפוף לתנאים והגבלות ביסוג מניות ק

 לטתה על הגדלת ההון הרשום.ורתה האסיפה הכללית בהחאחרים, כפי שה לתנאים

 י מניותסוג .12.2

קבוע ולשנות את הזכויות הצמודות הון המניות לסוגים שונים של מניות ול לחלק את
 -לכל סוג של מניות, בתנאים המפורטים להלן 
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שהו זכויות סוג כל לשנותהנפקת המניות, ניתן כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי  א.
ות של בעלי המניות של כל סוג מני החלטה של אסיפות כלליותלאחר קבלת 

 .מה בכתב של כל בעלי המניות מכל הסוגיםבנפרד או הסכ
 

על ם, לא יחשבו כאילו שונו הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסוי ב.
כויות הות, או שינוי זות זות אחרות בעלות זכויידי יצירתן או הוצאתן של מני

 ניות. אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המ קיימות, מלבד אם הותנה של מניות

 ן המניותאיחוד הו .12.3

במקרה שכתוצאה מהאיחוד . ות שלה, כולו או מקצתולאחד ולחלק מחדש את הון המני
ריון רשאי, אם יקבל מותיר שברים, יהיה הדירקטו תיהםיהיו בעלי מניות שאיחוד מניו

 מור:ל איחוד ההון כאע הכללית בהחלטה לכך את אישור האסיפה
 

ה זו למנות נאמן, אשר על שמו תוצאנה למכור את סך כל השברים ולמטר א.
הכוללות את השברים, אשר ימכרן והתמורה שתתקבל בניכוי תעודות המניות 

החליט כי בעלי ם. הדירקטוריון יהיה רשאי לזכאיעמלות והוצאות תחולק ל
לו א יקבייקבע על ידו, לש נה פחותה מסכוםהזכאים לתמורה, שהי מניות

חלקם בתמורה יחולק בין בעלי המניות, תמורה ממכירת השברים כאמור, ו
העולה על הסכום שייקבע, באופן יחסי לתמורה לה הם הזכאים לתמורה 

 זכאים; 
 

יה, ותירים לגביו שבר מניות שהאיחוד והחלוקה מחדש מל מנלהקצות לכל בע ב.
פר כזה אשר , במסמשולמות במלואן ד,ות שלפני האיחומניות מסוג המני

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

 
גין שבר של מניה דת בלקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוח ג.

 צריות שאיחודן יות או פחות ממספר המנובע מאיחודן של מחצימאוחדת, הנ
שבר של מניה  היו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגיןת, וימניה מאוחדת אח

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

 
רעונן יאזי פ ,ספתלעיל תחייב הוצאת מניות נו ו ג'במקרה ופעולה לפי פסקאות ב' א

א יחשבו כשינוי מור לאיחוד וחלוקה כא. רוע מניות הטבהשה בדרך שבה ניתן לפיע
 שוא האיחוד והחלוקה.בזכויות המניות נ

 צהבלתי מוקרשום ביטול הון מניות  .12.4

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

 הון המניותפיצול  .12.5

ן ת החברה, כולקה של מניועל ידי חלו צתול החברה, כולו או מקאת הון המניות שצל  לפ
 .או מקצתן, באותה עת

 
 

 אסיפות כלליות -פרק שלישי 

 לליתהאסיפה הכעל ידי סמכויות העברת  .13

כויות הנתונות מכן להעביר סו יות הנתונות לאורגן אחר האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכו
שלא יעלה על  פרק זמן מסויםן מסוים או ללעניי ל, והכהדירקטוריוןות למנהל הכללי לסמכ

  .בות הענייןנדרש בנסיפרק הזמן ה
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 אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות ואסיפות סוג .14

 עחר שיקב, או במקום אבישראל חברההרך במשרדיה הרשומים של אסיפה שנתית תיע .14.1
תמנה הכללית השנתית ה סיפהאלחוק החברות,  59בהתאם לסעיף  .וריון החברהדירקט

 .םאת הדירקטורי

במרשם  םמניות הרשומילבעלי האסיפה כללית  על כינוסור הודעה ה לא תמסהחבר .14.2
בעלי המניות של החברה על פי  ניתנת לכללהחברה, מעבר להודעה של ההמניות  בעלי
 דין. 

 הדיון באסיפות כלליות .15

 ין חוקי"()"מנ תאסיפה כללימניין חוקי לקיום  .15.1

 , הנוכחיםלי מניותלפחות שני בע כללית הוא נוכחות של החוקי לקיום אסיפה ןיהמנ
פחות אחוזים ושליש האחוז לשה שלושים ושלושלהם וח, לבעצמם, או באמצעות ש

 וך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.תות ההצבעה, מזכוי

 מנין חוקידחיית האסיפה הכללית בהיעדר  .15.2

דחה האסיפה ינמצא המנין החוקי, ת ד שנקבע לאסיפה ולאלפה מחצית השעה מהמועח
, ליום זה אינו יום עסקיםם ואם יוהמועד שנקבע לאסיפה )אחר שלי יום השביעל

א על כך הודעה נוספת, אותו מקום מבלי שתבוותה השעה ול, לאהבא לאחריו(העסקים 
יות, ובאסיפה לבעלי המנ בע הדירקטוריון בהודעהומקום אחרים כפי שיק או ליום, שעה

א מנין חוקי באסיפה לא נמצה הראשונה. ם נקראה האסיפנים לשמיידונו בעני הנדחית
המוחזקות מות המניות )ומבלי נפקות לכ לפחות דחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחדנש

אם כונסה  יל,. על אף האמור לעחוקיעצמו או על ידי בא כח, מנין הנוכח ב, על ידו(
פה נדחית נין חוקי לאסימ ( לחוק,2)ב()63יף בעל מניה כאמור בסע על פי דרישתהאסיפה 
   ה כאמור.ין הנדרש לכינוס אסיפיהיה המנ

 יושב ראש האסיפה הכללית .15.3

עדרו מי שמונה לכך על ידי , ובהל אסיפה כלליתישב בראש כ יושב ראש הדירקטוריון
דקות מהמועד  15פה כעבור או אם לא הופיע לאסי . בהעדר  יושב ראש,הדירקטוריון

ירקטורים של ם באסיפה באחד מהדהמניות הנוכחילאסיפה, יבחרו בעלי שנקבע 
המניות ושב ראש, או אם לא יהיה דירקטור נוכח, יבחרו באחד מבעלי החברה כי

 . החברהבמזכיר , או פההאסי חים לשבת בראשהנוכ

 הצבעת בעלי מניות .16

עסקים לפני עלות לפחות שני ימי אישור בברה להמציא לחבעל מניה ל ע – אישור בעלות .16.1
  .על דרישה כאמורתר וחברה רשאית לו. היפה הכלליתמועד האס

, או טרופוס טבעיפסול דין רשאי להצביע רק על ידי נאמן, אפו - עת פסול דיןהצב .16.2
 רשאים להצביע בעצמם או על ידי שלוח.אלה  אפוטרופוס חוקי אחר. אנשים

יותר הינם בעלים ששני בעלי מניות או מקום  - ניהבעת בעלים משותפים במהצ .16.3
לוח. יבקשו להשתתף בין על ידי שובעצמו  צביע אחד מהם, ביןתפים במניה, ימשו

בלבד. למטרה זו ייחשב  שון השותפיםבהצבעה יותר משותף אחד יוכל להצביע רא
 יות., האדם ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המנותפיםראשון הש

ובע מאי קיום יהולה, לרבות פגם הנהאסיפה הכללית או בנבכינוס ותי לא מהפגם  - פגם .16.4
חברה, לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה בעו בחוק או בתקנון ההוראה או תנאי שנק

פגע בדיונים ולא יל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית לא יפסול כ הכללית או ניהולה,
 שהתקיימו בה.
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 הצבעהמינוי שלוח ל .17

 שלוחהצבעה באמצעות  .17.1

יפה כללית מסוימת קומו, בין באסח להשתתף ולהצביע במיות, רשאי למנות שלובעל מנ
של החברה באופן כללי, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של ובין באסיפות כלליות 

, אלא אם כן סיפה הכלליתעד הארה לפחות שני ימי עסקים לפני מווח נמסר לחבהשל
 בעל מניות בחברה.  חייב להיות . שלוח אינודרישה זו ויתרה החברה על

פה יסארשאה שהופקד לפני מסוימת, אזי כתב הלאסיפה כללית כתב ההרשאה אינו  אם
 כללית אחת יהיה יפה גם לאסיפות כלליות אחרות שלאחריה.

הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו גיד, גם על בעל מניות, שהינו תא האמור יחול
 ללית.באסיפה הכ

 ב ההרשאהנוסח כת .17.2

ואם הממנה  רשה לכך בכתב,מניות או על ידי המוה יחתם על ידי בעל הכתב ההרשא
ת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה גיד יחתם בדרך המחייבהוא תא

את התאגיד. כתב חייב ה בדבר סמכותם של החותמים לב להנחת דעתאישור בכת
, םרשאי וחברה יהירה או דירקטוריון הלן. מזכיר החבהרשאה יערך בנוסח המפורט לה

. שינויים אינם מהותייםסח שונה, ובלבד שהכתב הרשאה בנו, לקבל םי שיקול דעתלפ
ה ובלבד שיהי החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה,

 דין בעל רשיון ישראלי.עורך או מאושר על ידי נוטריון 

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

 כתב הרשאה

 ך:_________תארי          לכבוד
 שם החברה]

 ברה[כתובת הח
 

 ג.א.נ.,
 

 "( ____)"החברהאסיפה כללית שנתית/מיוחדת של ________________________ :הנדון
 ה"(האסיפשתיערך ביום ________)"

 
____________, יהוי/רישום __אני הח"מ, _____________, מס' תעודת ז

, מיפה בזאת מניות רגילות)*(  _____________י הבעלים הרשום  של _____________, שהננמרח'
. ____ ת.ז____________ ו/או _________ )**( את כוחו של _____________ ת.ז.

ומי להצביע בשמי ובמק_________ ו/או _____________ ת.ז. ___________ להשתתף ו___
ברה, ה כללית של החן של החברה/בכל אסיפחית של האסיפה שבנדובאסיפה שבנדון ובכל אסיפה נד

 אחרת.שאודיעכם עד 
________ 

 חתימה
_________________________ 

הרשאה, כל אחד מהם יתיחס לכמות אחרת של מניות החברה  ביכת ניק מספרבעל מניות רשום יכול להע )*(
 המוחזקת על ידו. מניות הגדולה מהכמותלבד שלא יעניק כתבי הרשאה לכמות חזקות על ידו, ובהמו

דרכון ואת המדינה המספר את לציין במקום גם יש בתעודת זהות ישראלית, ינו אוחז פה הכח אבמקרה שמיו *()*
 ותו.שהנפיקה א

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

 אף אם לפני כן נפטר בעה על פי כתב ההרשאה תהיה חוקיתהצ - ף כתב הרשאהתוק .17.3
התפרק, או בטל את  -וא תאגיד , או אם האת הרגל ל דין, או פשטהממנה, או נעשה פסו

קבלה הודעה נתאם תן, אלא כתב ההרשאה, או העביר את המניה ביחס אליה הוא ני
 כאמור. בכתב במשרד החברה לפני האסיפה כי אירע אירוע 
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רשאי, לפי שיקול  ן, מזכיר החברה יהיהבכפוף להוראות כל די - רשאה בי הפסילת כת .17.4
ש סביר כי הינם מזויפים או כי ניתנו מכוחן של קיים חשם אהרשאה  תו לפסול כתבידע

 ם. שאה אחרימניות, אשר ניתנו מכוחן כתבי הר
 

 הדירקטוריון -פרק רביעי 

 מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם .18

א יותר ( ול7) שבעהא פחות ממספר הדירקטורים בחברה יהיה ל -  מספר הדירקטורים .18.1
  .ה הכלליתידי האסיפחרת על לא אם יוחלט אא, (9) תשעהמ

ת ואסיפה מיוחדת של החברה רשאית למנ - באסיפה מיוחדתמינוי דירקטורים  .18.2
ר חברי לחברה במקום דירקטורים שכהונתם הופסקה וכן בכל מקרה שמספ דירקטורים

מינוי כאמור  ית.על ידי האסיפה הכלל ן פחת מהמינימום שנקבע בתקנון אוהדירקטוריו
 , אלא אם כן ייקבע אחרת בהחלטת המינוי.נתית הבאהסיפה השה בתוקף עד האיהי

למנות כל אדם הזכות, בכל עת,  וןלדירקטורי - מינוי דירקטורים על ידי הדירקטוריון
נקבע בתקנון זה, אם לשם מילוי בי של הדירקטורים שכדירקטור בכפוף למספר המיר

שנתמנה כך יכהן עד  ירקטורכל ד .ןאם כתוספת לדירקטוריוום שהתפנה באקראי ומק
על ידי  ונתו הופסקהה, אלא אם כן כלאסיפה השנתית הבאה ויוכל להיבחר מחדש

 .האסיפה הכללית

ה בהכללית הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה  - תוקף המינוי .18.3
 , אלאיןיי הענלעיל, לפ 18.3ף אמור בסעיהדירקטוריון כ או במועד מינויים על ידי ונבחר

 .יםיאם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינו

טור חליף )להלן: רקדירקטור רשאי מפעם לפעם למנות לעצמו די - דירקטור חליף .18.4
אחר במקום כל  ר חליף"(, לפטר דירקטור חליף כזה, וכן למנות דירקטודירקטור חליף"

  .בדרך קבע ה מסוימת וביןלשהי, בין לישיבה מסיבה כף שמשרתו התפנתדירקטור חלי

במקרה שיתפנה מקום  - פעולת הדירקטוריוןהשלכות הפסקת כהונתו של דירקטור על  .18.5
עול כל עוד לא ירד מספרם של קטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפירדירקטור, יהיו הד
ידי ון או על רים שנקבע בתקנמספרם המינימלי של הדירקטוארים מהדירקטורים הנש

פחת מספר הדירקטורים מהאמור לעיל, יהיו הנותרים במקרה בו  ית.האסיפה הכלל
 לפעול אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה.רשאים 

שימוש  ישיבות באמצעות םרשאי לקייטוריון הדירק – שיבה באמצעי תקשורתי קיום .18.6
המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו  לבד שכל הדירקטוריםורת, ובעי תקשבכל אמצ

 ן. בזמ

ללא התכנסות י לקבל החלטות אף רשאטוריון הדירק – ותללא התכנס תובלת החלטק .18.7
בא הויין שבענהצביע בדיון ולכאים להשתתף בפועל ובלבד שכל הדירקטורים הז

 .להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין

 ריוןושב ראש הדירקטוי .19

ון וכן יקבע ראש הדירקטוריירקטוריון יבחר באחד מחבריו לכהן כיושב הד -  מינוי .19.1
אם לא נקבע אחרת בהחלטה על . תקופה שבה יכהן במשרתולטת המינוי את הבהח

או עד שיחדל מלכהן  שימונה אחר במקומו טוריון עדדירקיושב ראש היכהן מינויו, 
דירקטור בחברה יבחר ירקטוריון לכהן כחדל יושב ראש הד .כדירקטור, לפי המוקדם

 .אש חדשלאחר מכן יושב רראשונה שתתקיים הדירקטוריון ההדירקטוריון בישיבת 

שב ראש ליו היו הקולות שקולים בהחלטה בדירקטוריון, לא יהיה  - היעדר קול מכריע .19.2
 .קול נוסףאו למי שנבחר לנהל את הישיבה ירקטוריון הד
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 קטוריםפעולות הדיר .20

 , והוא יכלול:קטוריוןרהדי טוריון ייקבע בידי יושב ראששל ישיבות הדירק יוםהדר ס .20.1

 קטוריון;ירדש האב רים שקבע יושאנוש (1)

  ;לחוק החברות 98סעיף התאם להוראות בים שנקבעו אנוש (2)

מיושב ראש הדירקטוריון, זמן  וביקשכ"ל או שהמנאחד  ורקטדירששא ונכל  (3)
 .כללו בסדר היוםוריון, לטקרנוס ישיבת דיסביר בטרם כי

בדואר  ,אמצעות פקסימיליהב ,בכתבתשלחנה  ןטוריוהודעות על ישיבות הדירק .20.2
כתובת  ,ורת אחר והכל למען או מספר הפקסימיליהטרוני או באמצעי תקשהאלק

ובת אליה ניתן לשלוח הודעות באמצעי תקשורת אחרים, ני או הכתרוהדואר האלקט
  ינויו, או בהודעה בכתב לחברה לאחר מכן. לחברה עם מ מסר הדירקטורן, שילפי העני

מחברי רוב וכחות של נן יהיה ות דירקטוריהחוקי לפתיחת ישיבהמניין  –חוקי  ןמני .20.3
 באותה עת.  הדירקטוריון

ם לב כל הפעולות שנעשו בתו - של דירקטור פסולמקרה ב יםוקף פעולות הדירקטורת .20.4
הדירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל דה של ידי וע בישיבת הדירקטוריון או על

ינויו של דירקטור או מכן שהיה פגם במ ה לאחרבנות תוקף אף אם יתגל קטור יהיורכדי
כזה  ל אדםלו כאדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאי

 ר.נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטו

   אישור עסקאות שאינן חריגות .21

עם בעל שליטה בה או ו שרה בה אה של החברה עם נושא מרות, עסקות חוק החבלהורא בכפוף
ן עני או לבעל שליטה בחברה יש בה שלנושא משרה בחברה קה של החברה עם אדם אחרעס

ועדת הביקורת או על ידי הדירקטוריון או  על ידירנה תאוש ות חריגות,, ואשר אינן עסקאאישי
מת סקה מסוילעיהיה בין חד פעמי ישור כאמור יכול שך. אריון יסמיך לכשהדירקטו מיעל ידי 

מור יכול שתהיה בין חד פעמית לעסקה ם של עסקאות. הסמכה כאיובין כללי לסוג מסו
 .תעסקאום של מסוי מת ובין כללית לכל הסוגים או לסוגמסוי

 
 םומבקר פני רואה חשבון מבקר ,מזכיר –פרק חמישי 

  מזכיר .22
 

לחברה, ימלא ונה מזכיר . לא ממזכיר לחברה, בתנאים שימצא לנכון ון רשאי למנותהדירקטורי
רקטוריון, כך ובהעדר מנכ"ל מי שיוסמך לכך על ידי הדילי, או מי שהוא יסמיך להמנהל הכל

 פי החלטת הדירקטוריון.דין, על פי תקנון זה ועל  פי כלם למזכיר על את התפקידים הקבועי
 

נהל את מכים שיישמרו במשרדה הרשום של החברה, ויל המסראי על כה יהיה אחמזכיר החבר
 פי דין.שמים שמנהלת החברה על המר

 ררואה חשבון מבק .23

ר למנות רואה חשבון מבקרשאית ת האסיפה הכלליבכפוף להוראות חוק החברות,  .23.1
  .סיפה הכלליתהאשנה, כפי שיקבע על ידי  לה עלהעולתקופה 

עבור פעולת ביקורת  מבקר של החברהבון הרואה החששכרו של  הדירקטוריון יקבע את .23.2
חר קבלת והכל לאפעולת ביקורת,  שירותים נוספים שאינם שכרו עבור וכן את

יקבע על ידי ה לבחינת דוחות כספיים )כפי שהמלצותיה של ועדת הביקורת או הועד
 ה.אחרת על ידי האסיפה הכללית של החבר נקבע טוריון(, והכל אם לאהדירק
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 םנימבקר פ .24

 . כ"להמניהיה  םמבקר הפנירגוני על הא הממונה .24.1

או תקופתית, ית הצעה לתכנית עבודה שנת ועדת הביקורתש לאישור יגי םהפני מבקר .24.2
 .ראים להיים הנבשינותאשר אותה  ועדת הביקורתו

  
 וברה וחלוקתון החשמירת ה -פרק שישי  

 דיבידנד ומניות הטבה .25

 דנד או למניות הטבהזכות לדיבי .25.1

ברה ל החניות שבה יחולקו למי שיהיה רשום במרשם בעלי המד או מניות הטדיבידנ
 .באותה החלטהבע אחר שיקחלוקה או במועד במועד ההחלטה על ה

 תשלום הדיבידנד .25.2

 דרך התשלום .25.2.1

תר יהיה לשלם יבידנד, מוקת הדעל חלו תנו הוראות אחרות בהחלטהלא ני אם
טב בלבד, ידי המחאה למומס הנדרש על פי כל דין על כל דיבידנד בניכוי ה

או בעל המניות הזכאי לו, של  הרשומהשתישלח בדואר רשום לפי הכתובת 
מחאה כאמור תיערך לפקודת האדם שאליו היא בהעברה בנקאית. כל ה

 לוקה.טת החבע בהחלידנד בעין יחולק כפי שיקדיב . נשלחת

ההמחאה לאותו בעל מניות  ה של בעלים משותפים רשומים, תישלחבמקר
 ת. ן במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפשמו רשום ראשוש

בעלי המניות  ד הקובע רשום שמו במרשםההמחאה לאדם, אשר במועלוח מש
של אחד מהבעלים  -תפים ים משוכבעליה של מניה, או במקרה של בעל

 תה מניה.נוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאושחרור בוה תהו, משותפיםה

ח המחאה מתחת לסכום מסוים, ויראו יט כי לא תישלהחברה רשאית להחל
 ע.כאמור כדיבידנד שלא נתבד שהיו אמורים להשתלם בידנמי הדיאת סכו

ות כל חוב של בעל על מניהחברה רשאית לקזז מסכום הדיבידנד לו זכאי ב
 רעונו ובין אם לאו. יעד פאם הגיע מובין  לחברה, המניות

 שלא נתבע דיבידנד .25.2.2

כום דיבידנד שלא נתבע במשך שנה אחת י להשקיע כל סהדירקטוריון רשא
ייתבע. ן אחר לטובת החברה עד שליו או להשתמש בו באופזו עשהכרי לאחר

 דיבידנד שלא נתבע. ה עבורהחברה לא תהא חייבת לשלם ריבית או הצמד

 חלוקת מניות הטבהולקרנות ם רווחיהיוון  אופן .25.3

 קרנות .25.3.1

מיוחדות כל סכום הון ות , להפריש לקרנון רשאי, על פי שיקול דעתוהדירקטורי
חסי בשערוך נכסי רוך נכסיה, או חלקה הימשע רה, אושהוא מרווחי החב

הדירקטוריון רשאי  כן המסונפות אליה ולקבוע יעודן של קרנות אלה. החברות
 כאמור.לבטל קרנות 



 

23 

דירקטוריון ליישב , רשאי החלוקת מניות הטבהלשם  - המניות הטב חלוקת .25.3.2
י לא לרבות להחליט כ ולבצע התאמות, י שיתעוררעיניו כל קוש לפי ראות

 ,של שברי מניות בגין כמות מצטברתעודות להוציא תו שברי מניה, חולקי
ות לקבל את שברי מניזכאים האלו ל לשלם תמורתםולמכור את השברים 

המניות, או כי י תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי ן להחליט כוכה  ההטב
 50 -ייקבע )ואם לא נקבע אזי שסכומם פחות ממסכום שפחות  שברים שערכם

 כאמור.ת והתאמצוע ביא יובאו בחשבון לשם ל ( ש"ח
 
 

 נושאי משרה ביטוחפטור, שיפוי ו -ק שביעי פר

 משרה נושאי פטור .26

ל נזק ה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשד נושא משרבדיעבמראש ו החברה רשאית לפטור
 המירבית המותרת על פי כל דין. במידה ת כלפיהעקב הפרת חובת זהירו

 רהשאי מששיפוי נו .27

ת המותרת על פי כל דין. מבלי י משרה בה במידה המירביחברה רשאית לשפות נושאה .27.1
 יל, יחולו ההוראות להלן.מור לעלגרוע מכלליות הא

או צאה שהוטלה עליו או הו , תשלוםשא משרה בה בשל חבותת לשפות נורשאי חברה ה .27.2
 :הלןעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כמפורט לעקב פעולה, ש שהוציא

ין, לרבות פסק דין שניתן בת אדם אחר על פי פסק דכספית שהוטלה עליו לטובות ח .א
 .בית משפט דיביושר בפשרה או פסק בורר שא

 1968-ח()א( לחוק ניירות ערך, תשכ"1ד)א()נ52בסעיף  כאמורע הפרה תשלום לנפג .ב
 "(.נפגע הפרה)"

המשרה ושא וציא נות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שההוצאות התדיינ .ג
ות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, יך שהתנהל נגדו בידי רשעקב חקירה או הל

בות כספית ליו חהוטלה עת כתב אישום נגדו ובלי שלא הגשהסתיים לואשר 
בהטלת  לא הגשת כתב אישום נגדו אךכחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ל

מחשבה  וכחתורשת הספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דחבות כ
 .יא בקשר לעיצום כספיאו שהוצ פלילית

 
ו, לרבות הוצאות בעניינהוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל  . ד

 .טרחת עורך דין כלל זה שכרת, ובת סבירוהתדיינו
 
הוציא נושא המשרה ת עורך דין, שנות סבירות, לרבות שכר טרחהוצאות התדיי .ה

ברה או בשמה או בידי הח דויך שהוגש נג, בהלמשפט ב בהן בידי ביתאו שחוי
י שבו הורשע ם פלילם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישובידי אד

 ילית.מחשבה פל הוכחתה דורשת בעבירה שאינ
 
שפות לעל פי דין ר שר בשלהן מותר או יהיה מותכל חבות או הוצאה אחרת א .ו

 נושא משרה.

 שיפוי מראש .27.3

אה בשל חבות או הוצ שרה בהבות מראש לשפות נושא מהתחיילתת  החברה רשאית
שלדעת  תוגבל לאירועיםפוי מראש לשיות , ובלבד שהתחייבא. לעיל 27.2כמפורט בסעיף 

תן ההתחייבות לשיפוי וכן פויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מצוריון דירקטה
 ,ןהעניייבות בנסהם סבירים שהדירקטוריון קבע כי מידה או לאמת סכום ל

הדירקטוריון צפויים לאור פעילות  יצוינו האירועים שלדעת ושבהתחייבות לשיפוי
רקטוריון קבע אשר הדימידה או אמת התן ההתחייבות וכן הסכום בעת מ החברה בפועל
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ש לשפות נושא התחייבות מרא וכן רשאית החברה לתת ענין.כי הם סבירים בנסיבות ה
 . לעיל.ו 27.2 -. ב 27.2בסעיפים פורט אה כממשרה בה בשל חבויות או הוצ

 דשיפוי בדיעב .27.4

 .חברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבדה 

 נושאי משרהיטוח  ב .28

בלי במידה המירבית המותרת על פי כל דין. מ רה בהמשאי לבטח נושהחברה רשאית  .28.1
אית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של  החברה רשעיל, לגרוע מכלליות האמור ל

שעשה בתוקף היותו  עליו עקב פעולה ווטליש או תשלוםחבות  בשלברה רה בחשא משנו
 אלה:נושא משרה בה, בכל אחד מ

 
 ם אחר;אד כלפי י החברה אוהפרת חובת זהירות כלפ א.

 
 ום לב והיה לוה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתהפרת חובת אמונים כלפי החבר ב.

 ברה;הח יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת
 

 יו לטובת אדם אחר. חבות כספית שתוטל על .ג
 

 .תשלום לנפגע הפרה ד.
 

ם יצועם ע ו/או בקשר יך מנהלי שהתנהל בעניינועם הל הוצאות שהוציא בקשר ה.
 .ובכלל זה שכר טרחת עורך דין , לרבות הוצאות התדיינות סבירות,כספי

 
אחריות של לבטח ן די על פיע אחר אשר בשלו מותר או יהיה מותר כל אירו .ו

 נושא משרה.

 לליכ -ביטוח פטור, שיפוי ו .29

את די להגביל ביטוח, ולא יהיה בהן, כושיפוי פטור, אין בכוונת ההוראות לעיל לעניין  .29.1
רטים של המפוביטוח או שיפוי טור, לענין פהתקשרותה בחוזה בבכל דרך שהיא  ברההח

 :להלן

יועצים של החברה,  לנים אוקב שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, מי .29.1.1
 נם נושאי משרה בה;שאי

וזה לענין קשר בחי משרה בחברות אחרות. החברה תהיה רשאית להתנושא .29.1.2
או  ותקשור חברותה בחברות בשליטתה, משרושאי ביטוח של נפטור, שיפוי ו

רבית המותרת על פי כל דין, הו, במידה המיות אחרות בהן יש לה ענין כלשחבר
בחברה, פוי וביטוח נושאי משרה ת לעיל לענין פטור, שיההוראו זה ויחולו לענין

 בשינויים המתחייבים.

ושא משרה יכול לנ כאמורוי וביטוח תחייבות ביחס לפטור, שיפזה, ה כי בפרק ,יובהר .29.2
 שא המשרה חדל מלכהן בחברה.שתהיה בתוקף גם לאחר שנו

 
 

 פירוק וארגון מחדש של החברה -פרק שמיני 

 מיזוג .30

בעלי מניות הרשאים להצביע  קולותה ברוב רגיל מבין יהי ידי האסיפה הכלליתוג על מיז אישור
 .בפועלוהצביעו 

 פירוק .31
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, רשאי המפרק באישורה של אסיפה חרופן אצון ובין באאם החברה תפורק, בין מר .31.1
ה, והוא רשאי באישור דומה, ים מרכוש החברית לחלק בעין בין בעלי המניות חלקכלל

ק באישור בעלי המניות כפי שהמפר ברה בידי נאמנים לטובתרכוש החק מלהפקיד כל חל
 הנזכר לעיל ימצא לנכון.

מיוחדות, למניות החברה  תזכויווצאו מניות באם היוחדות של מניות, ויות מבכפוף לזכ .31.2
 , בכל הקשורבגינןלמים או שזוכו כמשוביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו  זכויות שוות

 ירוק.קת עודף נכסי החברה בפתתפות בחלולהחזרת ההון ולהש

 ארגון החברה מחדש .32

רוק(, מפרקים )במקרה של פרה רשאי הדירקטוריון, או השל החבבשעת מכירת רכוש  .32.1
של החברה, לקבל מניות בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית לכך  אם הורשו

ו ישראלית א ערך של חברה אחרת,אגרות חוב או ניירות  ואן או בחלקן,מסולקות במל
נו, חלק ממת רכוש החברה, או עומדת להתאגד לשם קניי זרה, בין שהואגדה או

ל פרוק(, רשאים קרה שאו המפרקים )במהחברה מרשים זאת(  והדירקטורים )אם רווחי
רכוש אחר של ם לעיל או כל את המניות או ניירות הערך הנזכרי לחלק בין בעלי המניות

 נים עבור בעלי המניות.ם בידי נאמי לממשם או להפקידהחברה מבל

סיפה הכללית של החברה, ידי האבהחלטה שתתקבל על האסיפה הכללית יכולה,  .32.2
כר לעיל באותו מחיר ובאותו אופן כפי ש הנזת הערך או הרכוליט על הערכת ניירולהח

חלוקה  יבים לקבל כל הערכה אומניות יהיו חישהאסיפה הכללית תחליט, וכל בעלי ה
ברה עומדת דון זה, פרט, במקרה שהחלוותר על זכויותיהם בנמור לעיל ושהורשתה כא

 הדין ן( שלפי הוראותיות חוקיות )אם ישנה בתהליך פירוק, לאותן זכואו הינלהתפרק 
 אין לשנותן או להסתייג מהן.

 
 

 הודעות  -שיעי פרק ת

 הודעות .33

, המופיע רה לכל בעל מניותמסר על ידי החביולים להל מסמך אחר יכהודעה או כ .33.1
רשום בדואר בין על ידי משלוח חברה, בין באופן אישי ומרשם בעלי המניות של הב

ות או לפי אותה המני יות במרשם בעליומה של אותו בעל מנממוען לפי הכתובת הרש
 ת. ר בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעוכתובת שבעל המניות מס

יהן משותפים, לאותו מניות שבעלנתנה ביחס לית, תת שיש לתתן לבעלי המניוכל ההודעו .33.2
ה שניתנה באופן זה תהא ל הודעשם בעלי המניות וכם ששמו נזכר ראשונה במראד

 ים.המניות המשותפ עה מספקת לכלל בעליהוד

חשבו לחו לבעל מניות בהתאם לתקנון זה יל הודעה או מסמך אחר אשר נמסרו או נשכ .33.3
ות בין לגבי מניות המוחזקת על ידו )המניות המוחזקו סרו ונשלחו כדין לגבי כלכאילו נמ

באותו זמן, ף אם אותו בעל מניות נפטר ים(, אדו בשותפות עם אחרעל ידו בלבד או על י
נכסים על מניותיו רוקו, או מונה נאמן או מפרק או כונס ו לפירגל, או ניתן צאו פשט 

י המניות ירשם במרשם בעל אם לאו(, עד אשר אדם אחרה על כך ובין )בין שהחברה ידע
שבו יל ייחאו מסמך כאמור לע ירה או משלוח  של הודעהמקומו כמחזיק בהן, ומסב

 .הללו לו זכות במניותים לכל אדם אשר יש כמסירה או משלוח מספיק

יחשבו  י החברה בדואר על פי כתובת בישראלכל הודעה או מסמך אחר שנשלחו על יד .33.4
מכיל את ההודעה או את המכתב הבו מסרו לדואר  שעות מהיום 48נמסרו תוך כאילו 

באים להוכיח את המסירה ל, וכשרה בו הכתובת בחו"שעות במק 96מך, או תוך המס
או המסמך מוען לכתובת הנכונה  הודעהכתב המכיל את הה מספיק להוכיח שהמיהי

 לבית הדואר. ונמסר 
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ת או אי קבלת הודעכללית לבעל מניות כלשהו דעה על אסיפה השמטה מקרית במתן הו .33.5
ה יגרמו לביטול החלטדי בעל מניות כלשהו לא פה או הודעה אחרת על יבדבר אסי

 ל אותה הודעה.הליכים המבוססים ע בלה באותה אסיפה או לביטולשנתק

ו ר על זכותו לקבל הודעה או על זכותל מניות וכל חבר דירקטוריון יכול לותכל בע .33.6
או ישיבת  ת של החברהים כי אסיפה כללים ויוכל להסכבזמן מסוי לקבלת הודעה

הודעה, או למרות  ל עליהערך למרות שלא קיב, לפי הענין, תתכנס ותיהדירקטוריון
 זמן שהיה דרוש.לא נתקבלה על ידו בשההודעה 

 
  שיפוטסמכות  -עשירי  פרק

34.  

ט בכל הקשור ום חליפי, ולמעפורת בחירבלה הסכמת החברה בכתב ללא אם כן התקא .34.1
ראל, ביחס לעילות ש תביעה בבתי משפט בישהזכות להגילסוג תובעים שלהם לתובע או 

 U.S. Securities Exchange-ו הא (כפי שתוקן) U.S. Securities Act of 1933-המכח 

Act of 1934 (פי שתוקןכ) ,ים של ארצות הברית של ירלהפדוזיים המחמשפט בתי ה
 .U.S-ה כחתביעה שעילותיה נובעות מכל  די לפתרוןיו הפורום הבלעאמריקה יה

Securities Act of 1933, או ה ,תוקןכפי ש- U.S. Securities Exchange Act of 

 .(כפי שתוקן) 1934

פי, בית המשפט המחוזי ית פורום חללבחיר בכתבהחברה התקבלה הסכמת אלא אם כן  .34.2
ר המוגש בשם ך נגזאו הלי נגזרתתביעה ( כל א) עבור:ורום הבלעדי את הפ יהווה חיפהב

בד ה או עונושא משרל דירקטור, ן שת חובת אמוהפרתה עילש תביעה ( כלב) ;החברה
לתה כל תביעה שעי( גאו )מניות החברה; עלי רה או כלפי באחר של החברה כלפי החב

-כ"ח, התשק ניירות ערךאו חו 1999-טתשנ"חברות, החוק הבעת מהוראה כלשהי של נו
אינטרס ם, כל או מחזיקי קוני בצורה אחרת,רוכשים או דם או ישות ה. כל א1968

שנתנו כמי פים אלה והוראות סעילהם הודעה על  ניתנהחברה ייחשבו כמי שמניות הב
 את הסכמתם להוראות סעיפים אלה. 
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