
  

  
  

   מ"בע דורי. קבוצת א

  ")החברה("

  
בהתאם לתקנות ניירות ) 197370-01-2012אסמכתא מספר ( 2012ביולי  30מתקן לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום דוח מיידי 

 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(תקנות ניירות ערך  ,2001-א"התשס, )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(ערך 
בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות ") הדוח") ("חוק החברות(" 1999-ט"התשנ, רותוחוק החב

ברחוב , החברהבמשרדי , 11:00בשעה , 2012 ספטמברב 12 5', דביום אשר תיערך , ")החברה("מ "דורי בע. קבוצת אשל 
  :כדלקמן, סדר היום לשם קבלת ההחלטות שעל ")האסיפה הכללית("רעננה , 34ירושלים 

  
 שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות הנושאים

 מ "בע) פיתוח( ישראל גלוב-גזיתבין החברה ובמסגרת הסכם  החברה ל"מנכמר רונן אשכנזי כשל  כהונתואישור תנאי  .1
 16ל מיום החובתוקף שנים  3לתקופה של , ל החברה"כמנכמר רונן אשכנזי כהונתו של לאשר תנאי  :ההחלטה המוצעת

 .לדוח זה .6.בלפרטים נוספים ולתנאי ההתקשרות כאמור ראה סעיף  .2011בנובמבר 
- תלב "צמרת G" מתחםת משרדים בולשכירמ "י מרכזים מסחריים בע'הסכם שכירות עם גבהחברה התקשרות אישור  .2

 מ"בע) פיתוח(ל גלוב ישרא-חלוקת הוצאות עם גזיתלהסכם בומ "בע) פיתוח(גלוב ישראל -יחד עם גזית אביב
 ,")מרכזים מסחרייםי 'ג(" מ"י מרכזים מסחריים בע'הסכם שכירות עם גהתקשרות החברה בלאשר : ההחלטה המוצעת

, ")גזית ישראל) ("ראה פרטים להלן(מ "בע) פיתוח(גלוב ישראל -חברה פרטית בשליטת גזית, שהינה למיטב ידיעת החברה

בין החברה לבין גזית לחלוקת הוצאות בהסכם וכן   ,יחד עם גזית ישראל אביב-לבת "צמרת G" מתחםת משרדים בולשכיר
 .לדוח זה .7.ב לפרטים נוספים ולתנאי ההתקשרות כאמור ראה סעיף .ישראל בגין המשרדים האמורים

 ישראל עם גזית םסכם שירותיההתקשרות החברה באישור  .3
שנים  3לתקופה של , )ראה פרטים להלן( ישראלעם גזית  םהסכם שירותיהתקשרות החברה בלאשר : ההחלטה המוצעת

 .לדוח זה .8.בלפרטים נוספים ולתנאי ההתקשרות כאמור ראה סעיף  .2011בנובמבר  16החל מיום ובתוקף 
 .לדוח .5.עד ב .1.בראה סעיפים , לנושאים נוספים שעל סדר היום של האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של החברה .4
  

  ומהות עניינם האישי, לעיל 3עד  1להם עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בסעיפים בעלי השליטה שיש  שמות

מחזיקה במישרין ובעקיפין אשר , ")אכד בנין("מ "הינה אכד בנין והשקעות בע בחברהבעלת השליטה , נכון למועד הדוח
  .מהון המניות המונפק של החברה 73.87%- כב, )חברה בבעלות מלאה של אכד בנין, מ"בע) 1979(באמצעות אכד ציוד ונכסים (

  1.גזית ישראל בבעלות ובשליטה מלאה של אכד בנין הינה, למיטב ידיעת החברה

וגזית גלוב הינה חברה בשליטת  2,")גזית גלוב("מ "גלוב בע-בעלת השליטה בגזית ישראל הינה גזית, למיטב ידיעת החברה
גזית  .חברה בשליטת מר חיים כצמן, שהינה למיטב ידיעת החברה 3,")סטארנור.) ("גזית אינק, לשעבר(מ "נורסטאר החזקות בע

  :בעסקאות המפורטות לעיל בהתייחס למפורט להלןבעלת עניין אישי כישראל עשויה להיחשב 

ל "בנוגע לתנאי כהונתו של מר רונן אשכנזי כמנכעם החברה צד להסכם  לאור היותה  - לעיל  1ביחס לעסקה האמורה בסעיף 
נכון אשר , בהסכם הניהול על פיו מעניק מר רונן אשכנזי שירותי ניהול לגזית ישראלכן בהתחשב ו, לעיל 1כאמור בסעיף  החברה

  .2010למרות שפג תוקפו בחודש אפריל   ,פיו-הצדדים ממשיכים לפעול על, למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח

  .הינה חברה פרטית בשליטת גזית ישראלמסחריים י מרכזים 'ג, למיטב ידיעת החברה –לעיל  2ביחס לעסקה האמורה בסעיף 

                                                 
ויתרת הונה , ")גזית גלוב("מ "גלוב בע- ידי גזית- מהונה המונפק של גזית ישראל מוחזק על 75%, למיטב ידיעת החברה   1

ל "המכהן כדירקטור וכמנכ, )באמצעות חברה בשליטתו(ידי מר רונן אשכנזי -מוחזק על) 25%(המונפק של גזית ישראל 
הינם צדדים למערכת , ")חברת אשכנזי("מר רונן אשכנזי והחברה בשליטתו , גזית גלוב ,למיטב ידיעת החברה. החברה

 2006בחודש מאי . המסדירים זכויות והתחייבויות הצדדים בקשר להחזקתם בגזית ישראל, 2006הסכמים מחודש מאי 
אשר , 2005מחודש אפריל אשר נכנס לתוקף רטרואקטיבית החל , נחתם הסכם ניהול בין גזית ישראל לבין חברת אשכנזי

פג תוקפו של הסכם  2010בחודש אפריל . לפיו יעניק מר רונן אשכנזי שירותי ניהול לגזית ישראל לתקופה של חמש שנים
בכוונת הצדדים לפעול לחתימת  .פיו-הצדדים ממשיכים לפעול על, למיטב ידיעת החברה, אך נכון למועד הדוח, הניהול

פי -דירקטוריון גזית ישראל בין שלושה לחמישה חברים עליכלול בין הצדדים שהמניות הסכם בעלי פי -על. הסכם חדש
החלטות מסוימות של האסיפה הכללית של . כאשר לחברת אשכנזי תהא זכות למנות דירקטור אחד, קביעת גזית גלוב

שינוי זכויות , בעלי המניותת זכויובדבר שינוי תקנון באופן הפוגע ב(בעלי המניות של גזית ישראל ושל הדירקטוריון שלה 
, )פירוקה וכן החלטה להנפיק מניות או ניירות ערך המירים שלה בבורסה כלשהי, הנלוות למניות של גזית ישראל

  . מהנוכחים והמצביעים 86%תתקבלנה ברוב מיוחד של 
-לניירות ערך בתל בורסהלמסחר ב יםשניירות הערך שלה רשומ, גזית גלוב הינה חברה ציבורית, למיטב ידיעת החברה   2

 .")הבורסה("מ "אביב בע
  .ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסהש, חברה זרה הרשומה בפנמהנורסטאר הינה , למיטב ידיעת החברה   3



- 2-  

  .גזית ישראל הינה צד להסכם –לעיל  3ביחס לעסקה האמורה בסעיף 

ומהות עניינם , לעיל 3עד  1שמות הדירקטורים שעשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 
 האישי

  
 3-ו 2עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור החלטות המפורטות בסעיפים או /נחשבים וה רונן אשכנזי ואריה מינטקביץ "ה

  :וזאת בהתחשב במפורט להלן, לעיל

מהון המניות של  25%-והוא מחזיק ב, רייםמסח י מרכזים'בגכדירקטור וגזית ישראל ל "כדירקטור וכמנכגם מכהן רונן אשכנזי 
  .ל החברה והוא צד להסכם"ההחלטה עוסקת בתנאי כהונתו כמנכ –לעיל  1בסעיף  וכן ביחס להחלטה האמורה, גזית ישראל

ר "וכן כיו גזית גלוב ר דירקטוריון"ממלא מקום יוכגם מכהן  ,ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו, אריה מינטקביץמר 
   .דירקטוריון גזית ישראל

 לעיל 3עד  1המפורטות בסעיפים  הרוב הנדרש לקבלת החלטות
הינו רוב רגיל של יותר מחמישים , לעיל 3עד  1דרוש באסיפה הכללית לאישור כל אחת מההחלטות המנויות בסעיפים הרוב ה

) 1: (ובלבד שיתקיים אחד מאלה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, מכלל קולות המצביעים באסיפה) 50%(אחוזים 
לות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה נשוא כל במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קו

במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו ; המשתתפים בהצבעה, אחת מההחלטות האמורות או מי מטעמם
על שיעור של שני  לא יעלה, לעיל) 1(סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן ) 2(; בחשבון קולות הנמנעים

  .מכלל זכויות ההצבעה בחברה) 2%(אחוזים 

  פרטים נוספים בדבר האסיפה הכללית 
ברחוב ירושלים , החברהבמשרדי  11:00בשעה , 2012 בספטמבר 5', דתתכנס ביום האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 

  .רעננה, 34

 חמישים אחוזים ביחד המחזיקים, לפחות מניות בעלי שני ,שלוח ידי-על או בעצמם, שיהיו נוכחים בשעה יתהווה חוקי מניין
 הכללית באסיפה ימניין חוק נכח לא. האסיפה לפתיחת מן המועד שנקבע השעה תוך מחצית, ההצבעה מזכויות לפחות) 50%(

ובאותו  1:001בשעה  2012, ספטמברב 19 12', דליום  ההאסיפ תדחה, האסיפה השעה מהמועד שנקבע לתחילת מחצית בתום

 בעלי שני ,שלוח ידי-על או בעצמם, בשעה שיהיו נוכחים יתהווה הנדחית החוקי באסיפה המניין ").הנדחית האסיפה("המקום 
שנקבע  המועד מן השעה מחצית תוך, ההצבעה לפחות מזכויות) 25%(עשרים וחמישה אחוזים  יחד המחזיקים ,לפחות מניות

  .לפתיחת האסיפה

לתקנות  3לחוק החברות ולפי תקנה ) ב(182אות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף המועד לקביעת הזכ
כל מי שיהיה "). המועד הקובע(" 2012  באוגוסט  7מסחר היום בהינו , 2005-ו"התשס, )הצבעה בכתב והודעות עמדה(החברות 

ידי מיופה כוח לאחר שיופקד מסמך - יע בה אישית או עלבעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצב
שעות  36במשרדי החברה לפחות  ,להנחת דעת הדירקטוריון, או העתק מתאים ,בהתאם לתקנון החברה, הממנה שלוח להצבעה

  . לפני תחילת האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית

הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את  זכאי לקבל את אישור, בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה
בקשה לעניין זה תינתן מראש . אם ביקש זאת, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, מניותיו

כל בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות . לחשבון ניירות ערך מסוים
אישור מאת , ימציא לחברה לפני תחילת האסיפה, המעוניין להצביע באסיפה, שם החברה לרישומים-במרשם בעלי המניות על

הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה (חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לתוספת לתקנות החברות 
 .2000-ס"התש, )באסיפה הכללית

 לדוח. 5.ב-ו. 3.ב ,.2.בבסעיפים לעיל וכן  3עד  1המנויות בסעיפים  ותהצביע באסיפה לגבי ההחלטרשאי בעל מניות ל, כן-כמו
ככל , לחוק החברות 88ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף  ").כתב ההצבעה("באמצעות כתב הצבעה 

ובאתר ") אתר ההפצה(" http://www.magna.isa.gov.il: באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת, שינתנו הודעות עמדה

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו . http://maya.tase.co.il: בכתובת, מ"אביב בע- האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל
כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב . שפורסם באתר ההפצה כפי, השני של כתב ההצבעה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה . ההצבעה והודעות העמדה
אלא אם כן הוא הודיע , מניותיומאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ב, באתר ההפצה) ככל שתינתנה(והודעות העמדה 

הודעתו ; לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום
  .לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה

יש להמציא , אליו כמפורט בכתב ההצבעה את כתב ההצבעה שבו ציין בעל המניות את אופן הצבעתו והמסמכים שיש לצרף
רחוב (כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה , למשרדי החברה במסירה או בדואר רשום בצירוף אישור בעלות

המועד האחרון להמצאת . שעות לפני מועד כינוס האסיפה) 72(לא יאוחר משבעים ושתיים ) 43501: רעננה מיקוד, 34ירושלים 
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  . ימים לאחר המועד הקובע) 10(ידי בעל מניות הינו עד עשרה -דה לחברה עלהודעות עמ

על גבי כתב  -אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או
לא יצביע וקולו לא , ורלא הודיע בעל מניה כאמ. אם יש לו עניין אישי בעסקאות המובאת לאישור האסיפה אם לאו, ההצבעה
  .יימנה

, החברה של אחת כלח "ש 1 בנות רגילות מניות 6,774,496 הינה בחברה ההצבעה זכויות כל מסך 5%המהווה  המניות כמות
 רגילות מניות 1,769,769 הינה שליטה בעל בידי מוחזקות שאינן בחברה ההצבעה זכויות כל מסך 5% המהווה המניות וכמות
. אחת של החברה כל נקוב ערך ח"ש 1 בנות


  עיון במסמכים
ברחוב , וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה, בעל מניה רשאי לעיין בדוח ובמסמכים הנזכרים בו

בין ', ה- 'בימים א, 09-9705517: פקס, 09-9705500: טלפון, ד אורעד יצחקי"לאחר תיאום מראש עם עו, ברעננה, 34ירושלים 
בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף , ניתן לעיין בדוח זה, כן-כמו. וזאת עד ליום האסיפה, 16:00-9:00ת השעו

   .באתר ההפצה ובאתר הבורסה, ככל שתינתנה, לחוק החברות 88
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  2012 בספטמבר 6ביולי 30

              לכבוד        לכבוד

    מ"בע אביב-להבורסה לניירות ערך בת    רשות ניירות ערך 

  א"גנהמבאמצעות     א"עות המגנבאמצ

  ,.נ.א.ג        ,.נ.א.ג

  

 30שפרסמה החברה ביום  דיווח מיידילדוח מיידי מתקן  –") החברה("מ "דורי בע. קבוצת א  : הנדון
אסיפה כללית בדבר כינוס ") הדוח המקורי(") 197370-01-2012אסמכתא מספר ( 2012ביולי 

עסקה בין חברה לבין (לתקנות ניירות ערך אם בהת, החברהבעלי המניות של שנתית ומיוחדת של 
דוחות (תקנות ניירות ערך ל, ")תקנות בעלי שליטה(" 2001-א"התשס, )בעל שליטה בה
חוק (" 1999-ט"תשנה, וחוק החברות") תקנות הדוחות(" 1970- ל"תשה, )דייםיתקופתיים ומי

  ")הדוח") ("החברות

אשר , של בעלי המניות של החברהומיוחדת  שנתית ליתן הודעה על כינוס אסיפה כלליתהחברה מתכבדת 

  ").האסיפה("זה  דוחהנושאים שעל סדר יומה יהיו הנושאים כמפורט ב

  מקום קיום האסיפה ומועדה .א

במידה . רעננה, 34ברחוב ירושלים , 1:001 בשעה, 2012בספטמבר  12 5 ',ד יוםהאסיפה תתקיים ב

תידחה האסיפה , כמפורט להלן, א מניין חוקישכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצ

  ").האסיפה הנדחית("ובאותו מקום  00:11בשעה , 2012בספטמבר  91 12 ',ד ליום

  הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות .ב

בדצמבר  31ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום  הצגה .1

ובכללו הדוחות הכספיים ודוח ( 2011של החברה לשנת בדוח התקופתי ניתן לעיין  - 2011

) 2012-01-069585: אסמכתא מספר( 2012במרס  16ביום שר פורסם א, )הדירקטוריון

הדוח (") 2012-01-093291: אסמכתא מספר( 2012באפריל  3ותוקן בדוח מתקן מיום 

אתר (" www.isa.gov.ilבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת , ")התקופתי

מ בכתובת "אביב בע- ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל") ההפצה

www.maya.tase.co.il ")אתר הבורסה.(" 
 

 דירקטורים אינם אשר החברה בדירקטוריון המכהניםמחדש של דירקטורים  מינוי .2

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון  - יצונייםח

שרון , רונן אשכנזי ,אריה מינטקביץה "ה –) למעט דירקטורים חיצוניים(החברה 

 .בחברהכדירקטורים רינת רמלר ' וגבזוזובסקי 

- ו 26פי תקנות -על ,שרון זוזובסקימר ורונן אשכנזי מר  ים ,הדירקטור אודותפרטים 

 דוח התקופתיל' דבפרק  26תקנה מובאים בדרך של הפניה ל, לתקנות הדוחות) 10)(א(ב36

ם של מר שרון לא חל שינוי בפרטי, נכון למועד הדוח ."על החברה פרטים נוספים" –

ביום : למעט כמפורט להלן, כפי שהובאו בדוח התקופתי הם של הדירקטורים, זוזובסקי
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ידי ועדת הביקורת של -תלוי על-זוזובסקי כדירקטור בלתיסווג מר שרון  2012ביולי  29

אשר אישרה כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני , החברה

  .לחוק החברות) ו(עד ) ב(240הקבועים בסעיף 

רינת ' וגב) ר הדירקטוריון"יו( מר אריה מינטקביץ -הדירקטורים להלן הפרטים אודות 

  :הדוחותלתקנות  26אם לתקנה הנדרשים בהת, רמלר

 אריה מינטקביץ :שם הדירקטור

 00129320 :מספר זיהוי

 1942בספטמבר  28  :תאריך הלידה

 אביב -תל, 1דרך השלום   :דין-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית  :נתינות

 לא  :חברות בועדות דירקטוריון

 לא  :דירקטור חיצוני

 לא  :דירקטור בלתי תלוי

או  שבונאית ופיננסיתבעל מומחיות ח
  :כשירות מקצועית

 כן

דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך 
עמידה במספר המזערי שקבע 

לחוק ) 12)(א(92הדירקטוריון לפי סעיף 
  :החברות

 כן

 לא  :בן משפחה של בעל עניין בחברה

  :השכלה
, האוניברסיטה העברית –במשפטים  תואר ראשון

 - במדעי המדינה  תואר ראשון; רושליםי
  ירושלים, האוניברסיטה העברית

  2012באפריל  1  :היום בו החל לכהן כדירקטור בחברה

  דירקטוריוןהר "יו  :תפקיד בחברה

חברה , חברת בת, עובד של החברה
  :קשורה או של בעל עניין

גלוב - גזיתשל דירקטוריון הר "ממלא מקום יו; כן
גלוב ישראל - גזיתשל ריון דירקטוהר "יו; מ"בע

 Ronson Europeחברת דירקטור ב; מ"בע) פיתוח(
N.V.  

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן 
  :כדירקטור

; מ"גלוב בע-גזיתשל דירקטוריון הר "ממלא מקום יו
) פיתוח(גלוב ישראל - גזיתשל דירקטוריון הר "יו
אי די בי חברה של דירקטוריון הר "סגן יו; מ"בע

אלרון של דירקטוריון הר "יו; מ"לאחזקות בע
של דירקטוריון הר "יו; מ"תעשיה אלקטרונית בע

דירקטור ; מ"ל חברה לפיתוח בע"רפא - סי.די.אר

דירקטור בחברת ; .Given Imaging Ltdבחברת 

 Ronson Europe חברתדירקטור ב; מ"ניולנס בע
N.V.; 

  :עיסוקו בחמש השנים האחרונות

; מ"גלוב בע-גזיתשל דירקטוריון הר "ממלא מקום יו
) פיתוח(גלוב ישראל - גזיתשל דירקטוריון הר "יו
אי די בי חברה של דירקטוריון הר "סגן יו; מ"בע

אלרון של דירקטוריון הר "יו; מ"לאחזקות בע
של דירקטוריון הר "יו; מ"נית בעותעשיה אלקטר
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דירקטור ; מ"ל חברה לפיתוח בע"רפא -סי .די.אר

 Given חברתור בדירקט; מ"ניולנס בעבחברת 
Imaging Ltd. ;חברתדירקטור בRonson Europe 

N.V. ;מ"כלל תיירות בעשל דירקטוריון הר "יו;  

ר הדירקטוריון של בנק דיסקונט לישראל "לשעבר יו  :עיסוקים נוספים בעבר
: מ ושל החברות הבנות העיקריות שלו וביניהן"בע

 Israel Discount-ו; מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע
Bank of New York ; דיסקונט ניהול קופות גמל

ר הדירקטוריון של דיסקונט ישראל "מ וכן יו"בע
  .מ"שוקי הון בע

    

  רינת רמלר  :שם הדירקטור

  029257821  :מספר זיהוי

  1972באפריל  19  :תאריך הלידה

  חיפה, ב8רחוב הנרקיסים   :דין-מען להמצאת כתבי בי

  ישראלית  :נתינות

  ריםזתהשקעות ווועדת ועדת מאזן   ,ועדת ביקורת  :דירקטוריוןחברות בועדות 

  לא  :דירקטור חיצוני

  כן  :דירקטור בלתי תלוי

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
  :כשירות מקצועית

  כן

חברה , חברת בת, עובד של החברה
  :קשורה או של בעל עניין

  לא

  2012במאי  17  :היום בו החל לכהן כדירקטור בחברה

  :השכלה
המכון (הטכניון  –) MBA(מוסמך במנהל עסקים 

אוניברסיטת  –בוגר בכלכלה ; )הטכנולוגי לישראל
  אוניברסיטת חיפה –בוגר בחשבונאות ; חיפה

  :עיסוקו בחמש השנים האחרונות

; מ"אר מהנדסים בע.סי.ל כספים באס"סמנכ
; מ"דירקטורית בסטרלינג תקשורת מתקדמת בע

; מ"תעשייה אלקטרונית בעל כספים באלרון "סמנכ
; מ"כספים באלרון תעשייה אלקטרונית בע תמנהל

  מ"ן בע'דירקטורית בנטוויז

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן 
  :כדירקטור

  אין

  דירקטור  :תפקיד בחברה

  לא  :בן משפחה של בעל עניין בחברה

דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך 

במספר המזערי שקבע  עמידה
לחוק ) 12)(א(9הדירקטוריון לפי סעיף 

  :החברות

  כן

    

. לחוק החברותב 224כנדרש לפי סעיף  האמורים חתם על הצהרההדירקטורים כל אחד מ

לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של  'א נספחמצורפות כ הצהרות אלה
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  .החברה

שנקבע " מרביההסכום "לגמול דירקטורים לפי  םיזכא רינת רמלר' גבשרון זוזובסקי ו מר  

 תקנות(" 2000-ס"התש, )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(בתקנות החברות 

  . כמוגדר בתקנות אלה החברהובהתאם לדרגת ההון של ") הגמול

התחייבות ל, לפטור זכאים שרון זוזובסקי ורינת רמלר, רונן אשכנזי, ה אריה מינטקביץ"ה  

תקנון החברה וכנהוג בחברה לגבי הדירקטורים ב לאמור בהתאם לביטוחשיפוי ול

 7בעלי המניות של החברה ביום  שלידי האסיפה הכללית - לבתנאים שאושרו ע, המכהנים

   ).ולפטור יפוישהתחייבות לביחס ל( 2011ביוני  16וביום ) ביחס לביטוח( 2009ביוני 

  .לכהונת דירקטור בחברה תעשה בנפרד הצבעה לגבי כל מועמדכי ה, מובהר בזאת

דירקטוריון לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים ב": נוסח החלטה מוצע

שרון , רונן אשכנזי, אריה מינטקביץה "ה )חיצונייםהדירקטורים ה למעט(חברה ה

עד תום האסיפה , לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה רינת רמלר' זוזובסקי וגב

  ."לית השנתית הבאההכל

 צאיג יחזקאליעקב אלינב ו, ה דורי סגל"המוצע למנות את  – יםחדש יםדירקטורמינוי  .3

כהונתם של מר דורי סגל ושל , ידי האסיפה הכללית-ככל שימונו על. בחברה יםכדירקטור

ותסתיים בתום האסיפה  )2012בספטמבר  5ביום (במועד מינויים אלינב תחל יעקב מר 

תסתיים בתום ו 2012בנובמבר  1כהונתו של מר יחזקאל צאיג תחל ביום ו, השנתית הבאה

 .השנתית הבאההכללית האסיפה 

לתקנות  26בהתאם לתקנה  יחזקאל צאיג כנדרשו יעקב אלינב, ה דורי סגל"הלהלן הפרטים אודות 

   :הדוחות

  סגל דורי  :שם

  057493504  :מספר זיהוי

  1962במרס  19  : לידה תאריך

 ,Hanna Avenue, Suite 400, Toronto, Ontario M6K 85    :דין-צאת כתבי בילהמ ןמע
Canada  

 קנדית ,אמריקאית, ישראלית                                              :נתינות

  לא  :חברות בוועדות דירקטוריון

  לא  :דירקטור חיצוני

  לא  :דירקטור בלתי תלוי

ת או בעל מומחיות חשבונאית ופיננסי
  :כשירות מקצועית

  כן

חברה , חברה בת, עובד של החברה
  :קשורה או של בעל עניין

 סגן פעיל, .דירקטור בחברה נורסטאר החזקות אינק
 ל"נשיא ומנכ, מ"גלוב בע- גזית דירקטוריון ר"ליו

FCR - First Capital Realty Inc. ")FCR(" ,ל "מנכ
 ברתר דירקטוריון בח"סגן יו, מ"נורסטאר ישראל בע

Equity One Inc. EQY - ("EQY")  ,דירקטור בחברת 
CTY - Citycon Oyj. ("CTY")   ,ר דירקטוריון "יו

דירקטור , ")GAA- Gazit America Inc. ")GAAחברת 
מ וכן מכהן "בע) פיתוח(גלוב ישראל -בחברת גזית

כדירקטור בחברות פרטיות שהן חברות קשורות של  
  מ"עבגלוב - גזית
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  ידי האסיפה הכללית-מועד המינוי על  :ל לכהן כדירקטור בחברהחיהיום בו 

  תיכונית  :                 השכלה

גלוב -גזית ל"כמנכ כיהן 2008 פברואר לחודש עד  :עיסוק בחמש השנים האחרונות
ר "ליו פעיל כסגן מכהןמהמועד האמור  והחל ,מ"בע

 ל"ומנכ נשיא ;מ"גלוב בע-הדירקטוריון של גזית
FCR, דירקטוריון  ר"ויו מ"בע ישראל נורסטאר ל"מנכ

 The Real Property - Realpac ר "וכן יו  GAA  של
Association of Canada   

 ןא מכהותאגידים נוספים בהם ה
  :כדירקטור

 ,מ"גלוב בע-גזית ,.אינק החזקות נורסטאר
EQY,GAA ,CTY ,FCR  ,פיתוח( ישראל גלוב- גזית( 
מ"גלוב בע-גזית של פרטיות בנות חברותכן ו מ"בע 

  דירקטור  :תפקיד

  :בן משפחה של בעל עניין בחברה

  

  לא

דירקטור שהחברה רואה בו כבעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית 
לצורך עמידה במספר המזערי 
שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

  :לחוק החברות) 12)(א(92

  כן

    

  יעקב אלינב  :שם

  006287338  :מספר זיהוי

  1944בדצמבר  25   :לידה תאריך

  הרצליה, 10הדודאים ' רח   :דין-להמצאת כתבי בי ןמע

  ישראלית                                              :נתינות

  לא  :חברות בוועדות דירקטוריון

  לא  :דירקטור חיצוני

  כן  :דירקטור בלתי תלוי

בעל מומחיות חשבונאית 
  :ופיננסית או כשירות מקצועית

  כן

, חברה בת, ובד של החברהע
  :חברה קשורה או של בעל עניין

  לא

חל לכהן כדירקטור יהיום בו 
  :בחברה

  ידי האסיפה הכללית-מועד המינוי על

; האוניברסיטה העברית בירושלים - בכלכלה BA  :                 השכלה
בית ספר למנהל  –לימודי תואר שני מנהל עסקים 
  .ירושליםעסקים באוניברסיטה העברית ב

ר דירקטוריון הבנק "יו; דפי זהב -ר דירקטוריון "יו  :עיסוק בחמש השנים האחרונות
דש קופות גמל דירקטוריון  ר"ויולפיתוח התעשייה 

וכן כיהן כדירקטור בתאגידים נוספים מ "בע
 .כמפורט להלן

 ןא מכהותאגידים נוספים בהם ה
  :כדירקטור

 -וץ ושירותים אלינב יע, דפי זהב -ר דירקטוריון "יו
דש אייפקס , מ"שלמה החזקות בע, ל ודירקטור"מנכ
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מ "דש קופות גמל בע, מ"דש בית השקעות בע, מ"בע
סאפיאנס , מ"אייפקס גמל בע, ר דירקטוריון"יו –
השקעות . איי. י'ג. בי, דירקטור חיצוני –מ "בע
דש , מ"ן בע"דלק נדל, מ"פולאר תקשורת בע, מ"בע

, מ"תדירגן בע, טוריוןר דירק"יו –מ "פנסיה בע
  .מ"עופר השקעות בע, מ"קמור בע

  דירקטור  :תפקיד

  :בן משפחה של בעל עניין בחברה

  

  לא

דירקטור שהחברה רואה בו כבעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית 
לצורך עמידה במספר המזערי 
שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

  :לחוק החברות) 12)(א(92

  כן

    

 צאיגיחזקאל  :שם הדירקטור

 056599996 :מספר זיהוי

 1960בספטמבר  28  :תאריך הלידה

 רמת גן, 28שדרות העם הצרפתי   :דין-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית  :נתינות

 לא  :חברות בועדות דירקטוריון

 לא  :דירקטור חיצוני

 כן  :דירקטור בלתי תלוי

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
  :כשירות מקצועית

 כן

חברה , חברת בת, בד של החברהעו
  :קשורה או של בעל עניין

 לא

  2012בנובמבר  1  :חל לכהן כדירקטור בחברהיהיום בו 

  :השכלה
אוניברסיטת בן , תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה

  .1990רואה חשבון מוסמך החל משנת ; גוריון והנגב

  :עיסוקו בחמש השנים האחרונות

לת מרכז ההשקעה ר מנה"מנהל מרכז ההשקעות ויו
יושב ראש ; המסחר והתעסוקה, במשרד התעשייה

דירקטור בחברה לפיתוח ; הנהלת רשות נחל הירקון
  .יפו העתיקה

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן 
  :כדירקטור

  .דירקטור בחברה לפיתוח יפו העתיקה

  דירקטור  :תפקיד בחברה

 לא  :בן משפחה של בעל עניין בחברה

אה אותו כבעל דירקטור שהחברה רו
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך 
עמידה במספר המזערי שקבע 

לחוק ) 12)(א(9הדירקטוריון לפי סעיף 
  :החברות

  כן
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ב לחוק 224כנדרש לפי סעיף הצהרות על חתמו יחזקאל צאיג ו יעקב אלינב, ה דורי סגל"ה

גם במשרדה הרשום ן בהלדוח זה וניתן לעיין  'א נספחת כומצורפ אלה ותהצהר. החברות

  .של החברה

הסכום "לפי  יחזקאל צאיגלמר ו יעקב אלינבלמר גמול  לאשר מתן בכוונת החברה

 ,כמוגדר בתקנות אלה החברהובהתאם לדרגת ההון של הגמול שנקבע בתקנות " מרביה

יעקב אלינב , ה דורי סגל"לה שיפוי וכתב פטורלכתב התחייבות ומתן ביטוח לאשר וכן 

, בחברה יםכדירקטור יםמינויעם , לדוח. 2.בתנאים המפורטים בסעיף ב ויחזקאל צאיג

  .כפוף לאישור האורגנים המוסמכים בחברה, ושימונככל 

ים יחזקאל צאיג לדירקטורו יעקב אלינב, ה דורי סגל"הלמנות את " :נוסח החלטה מוצע

) לינבביחס למר דורי סגל ולמר יעקב א(במועד מינויים שתחל  בחברה לתקופת כהונה

הכללית תסתיים בתום האסיפה אשר ו) ביחס למר יחזקאל צאיג( 2012בנובמבר  1ביום ו

  ".השנתית הבאה

כרואה חשבון מבקר של , מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר מינוי .4

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט  -  2011ודיווח על שכרם בשנת  החברה

כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית , את קסיררפורר גבאי 

 .השנתית הבאה

פרטים , בין היתר, בו מובאים, ניתן לעיין בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי

  .2011אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים של החברה בשנת 

 גבאי פורר שבון קוסטמשרד רואי החמחדש של  ומינויאת לאשר ": ה מוצעחלטנוסח ה

עד לתום לתקופה נוספת , קסירר לכהונה כרואי החשבון המבקרים של החברה את

  ."האסיפה הכללית השנתית הבאה

, זוכוביצקי אריאלה' התקשרות החברה בהסכם בקשר לתנאי סיום כהונתה של גבאישור  .5

הסכם (" וסיום הסכם הניהול עם חברה בשליטתה ר דירקטוריון החברה"אשר כיהנה כיו

  ")סיום הכהונה
, אריאלה זוכוביצקי את כהונתה כדירקטורית בחברה' סיימה גב 2012באפריל  1ביום 

ר דירקטוריון החברה הוסדרו "תנאי כהונתה כיו. ר דירקטוריון החברה"ובכלל זה כיו

ר "למתן שירותי ניהול וייעוץ כיו 2008אוגוסט בהסכם ניהול עם חברה בשליטתה מחודש 

נכון למועד הדוח  4").הסכם הניהול" –זה לדוח  5בסעיף (ריון של החברה הדירקטו

חברה פרטית , מ"אריאלה זוכוביצקי לכהן כדירקטורית בדוראד אנרגיה בע' ממשיכה גב

  .נוספת ללא תמורה, מהונה המונפק 11.25%-שהחברה מחזיקה בעקיפין ב

על סדר יומה , ריון החברהר דירקטו"אריאלה זוכוביצקי כיו' לאור סיום כהונתה של גב

שינוי  יחוללפיו לא , הסכם סיום הכהונהשל האסיפה הכללית אישור התקשרות החברה ב

 :המפורטים להלן בתנאיםלמעט  ,הסכם הניהולבתנאי 

תוארך משלושה חודשים  ,כפי שנקבעה בהסכם הניהול ,תקופת ההודעה המוקדמת 5.1

תקופת "( 2012באוגוסט  31יום ועד ל 2012באפריל  1מיום , קרי, לחמישה חודשים

אריאלה זוכוביצקי התמורה והחזר ' בגינם תשולם לגב, )"ההודעה המוקדמת

 . הוצאות כפי שנקבע בהסכם הניהול

י /אריאלה זוכוביצקי לרשות החברה וממלא' בתקופת ההודעה המוקדמת תעמוד גב 5.2

                                                 
 2008בספטמבר  15ביום  החברהשפרסמה , ראה דוח מיידי, הניהול לפרטים נוספים אודות הסכם     4

 .המידע הנכלל בדוח המיידי האמור מובא בדוח זה בדרך של הפניה). 2008-01-265527 אסמכתא מספר(
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ודרת לצורך העברה מס") הקבוצה("מקומה בחברה ובחברות מוחזקות של החברה 

 .של התפקידים אותם מילאה

פעמי בגין תרומתה לקבוצה -אריאלה זוכוביצקי תהא זכאית למענק ותגמול חד' גב  5.3

סכום זה ישולם כנגד מסירת  .ח"ש אלפי 500 בשלוש וחצי שנות כהונתה בסך של

ויהא צמוד למדד המחירים לצרכן מיום חתימת הסכם , מ"חשבונית מס בתוספת מע

, נכן למועד הדוח. ועד מועד התשלום בפועל) 2012במרס  29 מיום(סיום הכהונה 

  . ח"אלפי ש 505-כסכום זה כולל הפרשי ההצמדה מסתכם ב

התחייבות החברה לקיים ביטוח דירקטורים תימשך עד לתום תקופת ההודעה  5.4

הקיים בפוליסה הנוכחית של  Run Off-ולאחר מכן במסגרת הסדר ה(המוקדמת 

החברה לשיפוי וכתב פטור לא יבוטלו וימשיכו לחול ולהיות כתב התחייבות ). החברה

 .בעלי תוקף מלא

מחברת נורסטאר החזקות  קיבלהזוכוביצקי אריאלה ' גב, החברהלמיטב ידיעת  5.5

. גים בסעיף ראה פרט( בחברהשהינה מבעלי השליטה , ).גזית אינק: לשעבר. (אינק

את הרכב גם בתקופת  ותמשיך לקבל 6רכב מדרגה  ,בחברהבגין כהונתה , )לדוח

  .ההודעה המוקדמת כאמור לעיל

אריאלה זוכוביצקי בגין מתן שירותי ייעוץ וניהול ' תגמולים שניתנו לגבהלהלן  5.6

בהתאם  20115ר דירקטוריון בחברה לשנת "אריאלה זוכוביצקי כיו' וכהונתה של גב

רך של ומובאים כאן בד בדוח התקופתי' לפרק ד 21מפורטים בתקנה , להסכם הניהול

  6):ח"באלפי ש( .הפניה

תגמולים בעבור פרטי מקבל התגמולים
  שירותים 

  )ח"באלפי ש(

  כ"סה

  דמי ניהול וייעוץשיעור החזקה בהון התאגידהיקף משרהתפקידשם

מתן שירותי ניהול וייעוץ  אריאלה זוכוביצקי
 ר דירקטוריון"וכהונה כיו

%50%0 659 659 

 . ם במונחי עלות לחברהסכומי התגמול שבטבלה הינ  *

 

או /אריאלה זוכוביצקי ו' להלן פירוט התגמולים הצפויים להיות משולמים לגב 5.65.7

כמפורט לעיל ) עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת( 2012לחברה שבשליטתה בשנת 

  7:)ח"באלפי ש(

    תגמולים אחרים  *תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

  תפקיד  שם
היקף 
 משרה

ור שיע
החזקה 

בהון 
  מענק שכר התאגיד

תשלום 
מבוסס 
  מניות

דמי 
  ניהול
ודמי 
 ריבית אחר עמלה *ייעוץ

דמי 
 כ"סה אחר שכירות

אריאלה 
 זוכוביצקי

ר "יו
 דירקטוריון

 1עד יום (
באפריל 

2012(  

50%  0%  --  550500 --  440  --  --  --  --  --  594940 

 . סכומי התגמול שבטבלה הינם במונחי עלות לחברה  *

                                                 
ועד ליום  2008בספטמבר  14של החברה החל מיום  ר דירקטוריון משותף"אריאלה זוכוביצקי כיהנה כיו' גב     5

  .2010באוקטובר  26
 2008 בספטמבר 15 של החברה מיוםדוח מיידי הניהול מובאים בדרך של הפניה ל פרטים אודות הסכם   6

  ). 265527-01-2008אסמכתא מספר (
 .כולל תגמולים שניתנו בהתאם להסכם הניהול, 2012באוגוסט  31ועד ליום  2012בינואר  1החל מיום    7
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דירקטוריון החברה לאישור תנאי של ועדת הביקורת ו הם של נימוקיתמצית  5.75.8

 :כמפורט לעילהינם סיום הכהונה 

וכן כחברת  2008ר דירקטוריון החברה משנת "כיו כיהנהאריאלה זוכוביצקי ' גב .א

 היתהאריאלה זוכוביצקי ' גב, בנוסף. דירקטוריון בחברות מוחזקות של החברה

ר הוועדה ליישום תכנית אכיפה מנהלית "תזרים ויוחברה בוועדת השקעות ו

במהלך כהונתה תרמה רבות לחברה ולחברות . של החברה וממשל תאגידי

ידיה בנושאים ובתחומים רבים ובפרט בתחום הממשל התאגידי -המוחזקות על

תנאי סיום הכהונה משקפים את הערכת ועדת הביקורת . ותחום האנרגיה בחברה

אריאלה זוכוביצקי לקבוצה וחלקה ' תרומתה של גבודירקטוריון החברה ל

  8;מ"ובכלל זה ליווי הקמת תחנת הכוח של דוראד אנרגיה בע, בפיתוח הקבוצה

וזאת בהתאם לנתונים שהובאו בפני , תנאי סיום הכהונה הינם תנאים מקובלים .ב

אודות התגמול המקובל בשוק בגין ביצוע  והדירקטוריוןחברי ועדת הביקורת 

או בתחום פעילותן לאלה של /דומים בחברות הדומות בשוויין ותפקידים 

  ;החברה

הוגנים , כי תנאי סיום הכהונה הינם ראויים, נקבע, בהתחשב באמור לעיל .ג

 . וסבירים בנסיבות העניין

בקשר לתנאי , לאשר את התקשרות החברה בהסכם סיום הכהונה" :נוסח החלטה מוצע

, ר דירקטוריון החברה ולסיום הסכם הניהול"כיוקי זוכוביצאריאלה ' סיום כהונתה של גב

 ".דוחל. 5.בסעיף בבהתאם לתנאים המפורטים  - והכל 

 ל החברה"כמנכ מר רונן אשכנזי כהונתו שלאישור תנאי  .6

בנוסף לכהונתו ( 2011באפריל  18ל החברה החל מיום "אשכנזי מכהן כמנכמר רונן 

ידי אכד בנין והשקעות - מדו לחברה עלל החברה הוע"שירותיו כמנכ 9).כדירקטור בחברה

במסגרת הסכם ניהול משנת , )לדוח. גראה פרטים בסעיף (מבעלי השליטה בחברה , מ"בע

לאור חוק החברות  2011בנובמבר  15אשר חודש אוטומטית מדי שנה והסתיים ביום  1992

החל "). הסכם הניהול הקודם" –זה לדוח  6.בבסעיף ( 2011- א"התשע, )16' תיקון מס(

לא קיבל מר רונן אשכנזי כל גמול בגין , מסיומו של הסכם הניהול הקודם כאמור לעיל

  .ל החברה"כהונתו כמנכ

על סדר יומה של האסיפה , 2011בנובמבר  15לאור סיומו של הסכם הניהול הקודם ביום 

מבעלי השליטה , מ"בע )פיתוח(גלוב ישראל -הכללית התקשרות החברה בהסכם עם גזית

בקשר עם , ועם מר רונן אשכנזי ")גזית ישראל) ("לדוח. גראה פרטים בסעיף (בחברה 

שלהלן , ")הסכם הניהול" - בסעיף זה ( ל החברה"תנאי כהונתו של מר רונן אשכנזי כמנכ

  :עיקריו

  היקף פעילותו .א

 לחברה ניהול שירותי ויספקהחברה  ל"יכהן כמנכ) "ל"המנכ"(ר רונן אשכנזי מ

 מ"דורי בניה בע. ובכלל זה לחברת א, שלה המוחזקות לחברות או בשליטתה ולחברות

                                                 
  .מהונה המונפק 11.25%-ב) בעקיפין(שהחברה מחזיקה , מ הינה חברה פרטית"דוראד אנרגיה בע   8
  .רונן אשכנזי כדירקטור בחברה מרבתום האסיפה הכללית תסתיים כהונתו של      9
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שעות שיהא מקביל להיקף בהיקף  10)בהתאמה, "שירותי הניהול"-ו" דורי בניה"(

מועד "( 2011בנובמבר  16החל מיום לתקופה של שלוש שנים  ,%8066משרה של 

גזית  ל"ל גם כמנכ"נכון למועד הדוח מכהן המנכ, למיטב ידיעת החברה. ")התחילה

   .אלה תפקידיםישראל וחברות בשליטתה ומקבל מגזית ישראל שכר נוסף בגין 

 תנאי כהונתו .ב

בתמורה לשירותי הניהול תשלם החברה לגזית ישראל מדי חודש : דמי ניהול .1

 דמי הניהול(" ח בחודש"ש 100,000 141,600סך של תמורה חודשית ב

מחירים לצרכן המדד עליה בל יםצמודיהיו אשר , מ"עמבתוספת , ")הקבועים

בכל . )הניהולכאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד חתימה על הסכם (

 . ח לחודש"ש 141,600100,000מסך של לא יפחתו הקבועים מקרה דמי הניהול 

בגין כהונתו לגזית ישראל מדי רבעון  בנוסף לדמי הניהול הקבועים תשלם החברה

גמול של כסכום של הגמול השנתי וושב ר דירקטוריון דורי בניה סכום שיח"כיו

פת סכהגדרתו בתוספת השנייה ובתו, ההשתתפות בהתאם לסכום המרבי

, )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(קנות החברות השלישית לת

, יובהר. בהתאם לדרגת ההון של דורי בניהו, כפי שיהיו מעת לעת, 2000- ס"תשה

ר דירקטוריון דורי "כל סיבה שהיא לכהן כיוהיה ומר רונן אשכנזי יחדל מכי 

  .זהלא ישולם תשלום , בניה

דמי ניהול בתמורה לשירותי הניהול בנוסף לדמי הניהול הקבועים תשלם החברה 

של החברה לפי דוחות מס לפני השנתי הרווח וזאת רק במקרה ש, משתנים

חשבונאי לא כולל רווחים שינבעו משערוך נכסים (כספיים מאוחדים של החברה 

ך של או גבוה מסיהא שווה ") הרווח(" )עסקה של מימוש נכס משוערך שלא אגב

יחושבו דמי הניהול המשתנים . ")דמי הניהול המשתנים("ח "מיליון ש) 10( עשרה

 עשרהבניכוי סך של רווח כהגדרתו לעיל ה: - השווה ל הסכוםמ %3.5שיעור של כ

מדד עליה בצמוד ליהא המופחת הרווח . ")הרווח המופחת"( ח"מיליון ש )10(

כאשר מדד הבסיס יהא המדד הידוע במועד חתימה על הסכם (המחירים לצרכן 

לא , ככל שישולמו כאמור לעיל, סכום דמי הניהול המשתנים ,בכל מקרה. )הניהול

ו של התשלום בגין כהונתלא כולל , קבועים השנתיתעלות דמי הניהול היעלה על 

ח "אלפי ש 1,200עד סך של , היינו( דורי בניהרקטוריון דיר "יוכ מר רונן אשכנזי

דמי הניהול המשתנים ישולמו אחת לשנה . )בתוספת הפרשי הצמדה כאמור לעיל

למועד שתקדם  הקלנדריתבגין השנה (השנתיים  לאחר אישור הדוחות הכספיים

   .)התשלום

ודמי  בניהר דירקטוריון דורי "התשלום בגין הכהונה כיו, דמי הניהול הקבועים(

 ").דמי הניהול" –יכונו להלן יחד  הניהול המשתנים

גזית ישראל תהא . ל"מעביד בין החברה לבין המנכ-לא יתקיימו יחסי עובד

מלוא התנאים ובכלל זה , מעביד- אחראית ותישא בכל התשלומים בגין יחסי עובד

 הפרשות( הסוציאלייםהתנאים ו) עלות העמדת רכב והחזקתו לרבות(הנלווים 

. )מחלה ודמי הבראה כחוק, חופשה שנתית, קרן השתלמות, לביטוח מנהלים

למעט , א בכל תמורה עודפת מעבר לדמי הניהול כאמור לעילשהחברה לא תי

  . להלן. 2ק "הוצאות כמפורט בסחזר ה

                                                 
-ושהחברה מחזיקה בכ, שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה, מ הינה חברה ציבורית"דורי בניה בע     10

 .ר דירקטוריון דורי בניה"מר רונן אשכנזי מכהן כיו .מהונה המונפק %71.22
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ל גזית "ל את התמורה בגין שירותיו הן כמנכ"גזית ישראל תשלם בפועל למנכ

החברה תשיב לגזית מדי חודש . ל החברה"מנכישראל וחברות בשליטתה והן כ

כנגד הצגת , את סכום דמי הניהול כאמור לעיל בגין חלקה בתמורה האמורה

 .וכן כספים בגין השתתפותה בהוצאות כמפורט להלן, חשבונית

לא יחשבו כחלק בחברה הוצאות בעין שהוצאו בגין ביצוע תפקידו  :החזר הוצאות .1.2

, דמי הניהוללתשלם את מלוא ההוצאות בנוסף והחברה תשיב או  ,דמי הניהולמ

 ,כפי שיהיו מעת לעת ,בכפוף להצגת אסמכתאות מתאימות ובכפוף לנהלי החברה

 .מ"בתוספת מע, ח לחודש"ש 5,000עד לסך של 

החברה תשתתף בעלות החזקה ושימוש בטלפון נייח ונייד בשיעור : הוצאות טלפון .2.3

 .תלא נקבעה תקרה להוצאות האמורו .%8066של 

, סודיות לשמירתל "של המנכחייבות הסכם הניהול יכלול הת: סודיות ואי תחרות .3.4

ושל  החברה של בעסקיה, בעקיפין או במישרין בין, תחרות-לאי התחייבותוכן 

תחרות לא תחול -ההתחייבות לאי. הייד- על המוחזקות או שבשליטתה החברות

 .םכהחתימה על ההסל החל לבצע טרם "שהמנכ, פעילויותעל או /על עיסוקים ו

או גזית ישראל רשאים להביא את /ל ו"או המנכ/החברה ו: הסכם הניהולביטול  .4.5

ההודעה ("ימים בכתב ומראש  90סיום בהודעה מוקדמת של ידי ל הניהולהסכם 

ל כי הנה מוותרת על שירותיו "החברה תהיה רשאית להודיע למנכ"). המוקדמת

 .בגין תקופה זו התמורה האמורהבתקופת ההודעה המוקדמת ובלבד שתשלם את 

בכל , ללא הודעה מוקדמת, ל"רשאית לסיים את כהונתו של המנכ אההחברה ת

ל תוך "לפטר את המנכהיה ניתן , מעביד- לו היו מתקיימים יחסי עובדמקרה בו 

וכן במקרה של הפרת חובת  באופן מלא או חלקי, פי דין-שלילת פיצויי פיטורין על

רונן  מר של כהונתו סיום, בכל מקרה. בעלי מניותיה אמונים כלפי החברה או

 .ל החברה יהא שקול לסיום ההסכם"אשכנזי כמנכ

כפי , לביטוח נושאי משרה זכאיל "המנכ :שיפויהתחייבות לביטוח ו, פטור .5.6

וכן , שמקובל ויהא מקובל בחברה לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים בחברה

בנוסח הנהוג ליתר הדירקטורים  לקבלת כתב התחייבות לשיפוי ולכתב פטור

, נכון למועד הדוח .כפוף לאישור האורגנים המוסמכים, בחברהמשרה ונושאי 

ל "ניתנו למנכל נכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה של החברה וכן "המנכ

 .כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור כמפורט לעילידי החברה - על



  

בדוח ' לפרק ד 21תקנה ל 2.2סעיף מובאים בדרך של הפניה ל 2011ל בחברה בשנת "כמנכשל מר רונן אשכנזי יו שירותכהונתו תגמולים שניתנו בגין ה  .ג

 :הינם כדלקמן, הועמדו לחברה במסגרת הסכם הניהול הקודםואשר  .לדוח דירקטוריון בדוח התקופתי 2.4סעיף לוהתקופתי 

    יםתגמולים אחר  *תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

  תפקיד  שם
היקף 
  משרה

שיעור החזקה בהון 
  מענק  שכר  התאגיד

תשלום 
 מבוסס מניות

דמי 
  כ"סה  אחר דמי שכירות  ריבית  11אחר  עמלה  ניהול

  1,298  --  --  --  96  --  1,120  --  --  82 12)בעקיפין( %18.47  %80  ל"מנכ רונן אשכנזי
  .מ"בע) 1979(ונכסים  במונחי עלות לאכד ציוד*  
  

  13):ח"באלפי ש(בהתאם להסכם הניהול  2012רונן אשכנזי בשנת ידי מר - בגין שירותי הניהול שיינתנו עלט התגמולים הצפויים להיות משולמים להלן פירו .ד.ג

    תגמולים אחרים  III***תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד  שם
היקף 
  משרה

שיעור החזקה 
 שכר בהון התאגיד

דמי מענק
ניהול 
  קבועים

תשלום 
מבוסס 
  מניות

  דמי ניהול
ודמי 

 משתניםייעוץ

תשלום בגין 
ר "כהונת יו

 ריבית אחר עמלה  דורי בניה
דמי 
  כ"סה אחר שכירות

רונן 
 אשכנזי

 %8066 ל"מנכ
%18.47%0 

  14)בעקיפין(
 --   --200,1I   --  200,11,699*IV 120V   --  60**II  --   --   --  2,5801,759 

  

*I  לדוח. 1.ב.6.בסעיף כאמור ב, לא כולל הפרשי הצמדה.  

**II   לדוח. 3.ב.6.כאמור בסעיף ב, לא כולל הוצאות בגין עלות החזקה ושימוש בטלפון נייח ונייד .לדוח. 2.ב.6.בבהתאם לאמור בסעיף.  

***III  סכומי התגמול שבטבלה הינם במונחי עלות לחברה .  

IV  ובהתאם לנוסחה הקבועה בסעיף  ,2011בדוחות הכספיים של החברה לשנת  פיעכפי שהו, לדוח. 1.ב.6יף כהגדרתו בסע, רווחבהתבסס על ה וחושבבטבלה המשתנים  דמי הניהול
ו תכהגדר, הרווחאילו דמי הניהול המשתנים היו משולמים על בסיס  .לדוח 1.ב.6ובהתחשב בתקרה הקבועה בתנאי הכהונה המוצעים כאמור בסעיף , וב הרווח המופחתשלחי 1.ב.6

דמי הניהול המשתנים היו , וב הרווח המופחתשלחי 1.ב.6ובהתאם לנוסחה הקבועה בסעיף  ,2009ולשנת  2010כפי שהופיע בדוחות הכספיים של החברה לשנת , וחלד. 1.ב.6בסעיף 
  . 2009ניהול משתנים בגין שנת ולא היו משולמים דמי  2010בגין שנת  ח"ש אלפי 531-מסתכמים בכ

V  בשנה הקלנדרית דירקטוריון דורי בניה וועדותיו של מר רונן אשכנזי בישיבות  וס על השתתפותסחושב בהתב דורי בניהדירקטוריון ר "יוכ כנזיו של רונן אשהתשלום בגין כהונת
והחל , 2011במאי  11יה ביום ר דירקטוריון משותף בדורי בנ"מר רונן אשכנזי החל כהונתו כיוש וזאת לאור העובדה ,)2012ביוני  30יום  ועד 2011ביולי  1 החל מיום( האחרונה

  .2010ועל כן לא הובאו בדוח זה נתונים ביחס לשנת , ר דירקטוריון בדורי בניה"או כיו/לא כיהן כדירקטור ו 2010בשנת . ר דירקטוריון דורי בניה"מכהן כיו 2011באפריל  1מיום 

                                                 
  .סכומי התגמול מייצגים שווי רכב והוצאות שגולמו   11
  .לדוח .בסעיף גכמפורט , מהון המניות של דור קבוצה %73.87-המחזיקה בעקיפין ב, גזית ישראלשל המונפק מהון המניות  %25) באמצעות חברה בשליטתו(זי מחזיק מר רונן אשכנ   12
בתקופה המתחילה ביום ל החברה "מר רונן אשכנזי כמנכשל בגין כהונתו שישולם  גמולכי הנתונים אינם כוללים את הת, יצוין .2012בדצמבר  31ועד ליום  2012 בינואר 1החל מיום    13

כי רכיבי התגמול המשתנים הינם , עוד יצוין .ככל שיאושר, והכל בהתאם לתנאי הסכם הניהול, ח"אלפי ש 200-כתכם בסך של אשר יס, 2011בדצמבר  31ועד ליום  2011בנובמבר  16
 . בטבלהים המפורטוהחישובים רה בהתבסס על ההנחות להערכת החבאומדנים 

  .לעיל 12ראה הערת שוליים .מהון המניות המונפק של גזית ישראל %25-מר רונן אשכנזי מחזיק ב, לדוח. בסעיף גכמפורט      14



  

  

 הדרך שבה נקבעה התמורה .ה.ד

 .צדדיםבאמצעות משא ומתן בין ה נקבעו תנאי הסכם הניהול

 אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההחלטה .ו.ה

לאחר , 2012ביולי  30- ו 2012ביולי  29ם מיהחברה ביידי דירקטוריון -ההחלטה אושרה על

 עודכניםהמהתנאים . ,2012ביולי  23ביום אישור והמלצת ועדת הביקורת של החברה 

אישור והמלצת ועדת  לאחר, 2012בספטמבר  6ום ידי דירקטוריון החברה בי- אושרו על

טעונה אישור האסיפה  ההחלטה והיא.2012בספטמבר  5ביום הביקורת של החברה 

 . הכללית של בעלי המניות של החברה

 עסקאות מסוגן של ההחלטה או עסקאות דומות להן בשנתיים האחרונות .ז.ו

ת זה לדוח או עסקאות דומו 6.בסעיף להלן פירוט עסקאות מסוג ההתקשרות המפורטת ב

במהלך , בעלי השליטה היה בהן עניין אישישלבין החברה לבין בעלי השליטה או , לה

  :במועד אישור הדירקטוריוןבתוקף השנתיים האחרונות או שהן עדיין 

לאחר קבלת אישורה של ועדת (אישר דירקטוריון החברה  2011בנובמבר  16ביום  ]א[

אשר יחליף את , את התקשרותה בהסכם שירותים עם גזית ישראל) הביקורת

ידי ועדת הביקורת ביום -ההתקשרות האמורה אושררה על. הסכם הניהול הקודם

. 2012ביולי  30- ו 2012ביולי  29ם מיביידי דירקטוריון החברה -עלו 2012ביולי  23

 .לדוח 8.בסעיף לפרטים אודות תנאי הסכם השירותים האמור ראה 

במסגרת הסכם הניהול  2011במבר בנו 15יום לל החברה ניתנו עד "שירותיו של מנכ ]ב[

אשר הסתיים , ")אכד ציוד(" מ"בע) 1979(הקודם בין החברה לבין אכד ציוד ונכסים 

  . 2011- א"התשע, )16' תיקון מס(לאור חוק החברות 

 נימוקי ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה .ח.ז

נו טיב ואיכות השירותים שיינת, את היקף ודירקטוריון החברה בחנוועדת הביקורת 

, לרבות התמורה, ואת תנאי ההתקשרות בהסכם הניהול, לחברה בהתאם להסכם הניהול

לים בחברות ציבוריות אחרות "וכן נתונים השוואתיים של תגמולים הניתנים למנכ

גובה , שווי השוק שלהן, בענף בו החברות האמורות פועלות, בין היתר, בהתחשב, בישראל

וכן נתונים השוואתיים ביחס לתגמולים , והתמורה המשולמת 15היקף, הכנסותיהן

וכן נתונים ביחס לעלויות השנתיות של , ידי החברה-ל על"ששולמו בעבר בגין שירותי מנכ

החברה בגין תנאי הכהונה המוצעים במסגרת הסכם הניהול בהתבסס על נתוני רווח של 

קטוריון בדירשל מר רונן אשכנזי ובהתייחס לנתוני השתתפותו  החברה בשנים קודמות

דירקטוריון החברה החליט ובהתאם , בשנה הקלנדרית האחרונה דורי בניה וועדותיו

   .הניהוללאשר את התקשרות החברה בהסכם ) לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת(

  :להלן תמצית נימוקיהם לאישור ההתקשרות בהסכם הניהול

  .החברהמר רונן אשכנזי בעל ניסיון ניהולי רב בתחומי פעילותה של  ]א[

                                                 
הנתונים ההשוואתיים הרלבנטיים שנמצאו היו להיקף שעות המקביל להיקף משרה  מרביתכי הואיל ו, יצוין   15

משרה שעות המקביל להיקף היקף פי כאשר הם מחושבים לגם עם הנתונים האמורים ה השוואה כנער, מלא
 .%80של 
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, 2011ל החברה בחודש אפריל "עם מינויו של מר רונן אשכנזי כדירקטור וכמנכ ]ב[

עסקיה בכל אחד ואחד מתחומי , העמיק מר רונן אשכנזי את היכרותו עם החברה

כיהן וממשיך לכהן כדירקטור בחברות , הפעילות והפרויקטים אותם היא מנהלת

שביעות רצון חברי ועדת את החברה לוממשיך לנהל ניהל כן ובת של החברה 

 ;ודירקטוריון החברה הביקורת

הוצג טווח מקובל לעלות כוללת  16,יועצים חיצונייםידי -הסקר שהוכן על במסגרת ]ג[

הן לפי היקף שעות , לים בחברות אחרות בעלות מאפיינים דומים לחברה"של מנכ

מחושבים לפי היקף שעות כאשר הם והן  )%100( המקביל להיקף משרה מלא

בהתאם לנתונים האמורים אשר הוצגו בפני חברי . %80יל להיקף משרה של המקב

דוח זה היו המוצעים במסגרת  הכהונהתנאי , ודירקטוריון החברה ועדת הביקורת

בהתייחס לנתונים השוואתיים , לפיכך .בטווח הסביר שהוצג בסקר האמור

התגמול  מעריכים כיודירקטוריון החברה חברי ועדת הביקורת , כמפורט לעיל

 .אשר נקבע כמפורט לעיל הינו ראוי ומקובל בתחום פעילות החברה

לרבות כפועל יוצא , ל"החברה מעריכה כי לניסיון המקצועי והיכולת של המנכ ]ד[

צפויה להיות השפעה על השגת , בהיקף משרה כמפורט לעיל מקבלת שירותים

 ;יעדיה העסקיים של החברה

, הקודםניהול הל במסגרת הסכם "התקבלו שירותי המנכ 2011בנובמבר  15עד  ]ה[

, )16' תיקון מס(הסתיים לאור כניסתו לתוקף של חוק החברות כאמור לעיל אשר 

בהתייחס להיקף ולטיב השירותים . 2011בנובמבר  15ביום  2011-א"התשע

לרבות , לל החברה בהתאם להסכם שירותי הניהו"ידי מנכ-שיינתנו לחברה על

בהשוואה לשירותים שניתנו בהתאם , התמורה בהתאם להסכם השירותים

דירקטוריון ועדת הביקורת ו, להסכם הניהול הקודם ותנאי ההתקשרות בו

לרבות התמורה בגין , כי תנאי הסכם שירותי הניהול, בדעה םניההחברה 

 ;הינם  הוגנים וסבירים בנסיבות העניין, השירותים

, כמשמעה בחוק החברות, שירותי ניהול אינה כוללת חלוקהההתקשרות בהסכם  ]ו[

שההתקשרות האמורה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד , ולא קיים חשש סביר

 ;בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן

יחד עם , לדעת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יש בדמי הניהול המשתנים  ]ז[

ור מחד בין ביצועי החברה לבין התגמולים כדי לקש, התקרה שנקבעה להם

, ובכך לתמרץ את מר רונן אשכנזי להגדלת רווחיה, שישולמו בגין שירותי הניהול

 .הניהול ומאידך לגדר את העלות שתישא החברה בגין שירותי

כאמור , ר דירקטוריון דורי בניה"חלק מהתמורה לכהונתו של מר רונן אשכנזי כיו  ]ח[

ככל שמר , ואפשרות להפחיתםגמישות ה לדמי הניהול קנמ לדוח. 1.ב.6בסעיף 

בצירוף תמריץ והתאמה , ר דירקטוריון דורי בניה"רונן אשכנזי יחדל לכהן כיו

 .תרומתו עבור החברהלמידת פעילותו ו

ל החברה הולמים את כישוריו "המוצעים של מר רונן אשכנזי כמנכ הכהונהתנאי   ]ט[

עם תרומתו הנוכחית לפעילותה  וניתנים בהתאם לתפקידו ועולים בקנה אחד

  .ומשכך הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין, ולקידומה של החברה

                                                 
הוצג סקר מעודכן  2012בספטמבר  5הדירקטוריון ביום וכי בדיונים שנערכו בישיבת ועדת הביקורת , יצוין     16

 .בהתייחס לתנאי הכהונה המעודכנים המתוארים בדוח זה
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אין בקביעה האמורה על סבירות כי , ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה- צוין על

ועדת ( 2012ביולי  23והוגנות תנאי הכהונה המוצעים כדי לפגום בהחלטתם הקודמת מיום 

לגבי סבירות ) דירקטוריון החברה( 2012ביולי  30-ו 2012ביולי  29מים ומהי) הביקורת

תנאי לאור היות הן , בין היתר ,וזאת, בדוח המקוריתוארו והוגנות תנאי הכהונה ש

המקורי בטווח המקובל  חתנאי הכהונה שתוארו בדוהמוצעים בדוח מיידי זה והן  הכהונה

  .לעיל] ג[ק "כאמור בס, צונייםיועצים חיידי - הסקר שהוכן על במסגרתשהוצג 

שמות הדירקטורים שהשתתפו בקבלת ההחלטה של ועדת הביקורת ושל  .ט.ח

 הדירקטוריון

 לאישור  ,2012ביולי  23 םבדיון ובהצבעה בישיבת ועדת הביקורת של החברה מיו ]א[

בספטמבר  5ובדיון ובהצבעה בישיבת ועדת הביקורת של החברה מיום  ,ההחלטה

מתי דב , )צ"דח(עמוס ספיר ה "ה: השתתפו, המעודכניםלאישור התנאים  2012

 .מנחם רהב ורינת רמלר, זר-עוזי ורדי, )צ"דח(

 אישורוב, 2012 ביולי 29 םבדיון ובהצבעה בישיבת דירקטוריון החברה מיו ]ב[

בתנאים החברה וכן בדיון בישיבת דירקטוריון  2012ביולי  30ביום  ההחלטה

מיום ידי דירקטוריון החברה - באישורם עלו  2012בספטמבר  5מיום המעודכנים 

רינת , שרון זוזובסקי, מנחם רהב, זר-עוזי ורדיה "ה: השתתפו ,2012בספטמבר  6

  ).צ"דח(מתי דב ו )צ"דח(עמוס ספיר , רמלר

ה אריה מינטקביץ ורונן אשכנזי עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור "ה

למעט לצורך , ןניםהיו נוכחים בדיו ולפיכך לא, לדוח. דבסעיף כמפורט , ההחלטה

  .ולא השתתפו בהצבעה, הצגת הצעת ההחלטה

 ל החברה"את תנאי כהונתו של מר רונן אשכנזי כמנכלאשר " :נוסח החלטה מוצע

 ".לדוח. 6.כמפורט בסעיף ב, 2011בנובמבר  16שנים ובתוקף החל מיום  3של  לתקופה

ת ומ לשכיר"כזים מסחריים בעי מר'בהסכם שכירות עם גהחברה אישור התקשרות  .7

חלוקת הוצאות לובהסכם יחד עם גזית ישראל  אביב-לבת" צמרת G" מתחםמשרדים ב

 גזית ישראלעם 

 אביב-בתל "צמרת G" מתחםבהנמצאים נוספים  לשכור משרדיםבכוונת החברה 

ובמקביל להקטין את השטח , של החברההבכירה עבור מטה ההנהלה ") המתחם("

. בלבד פעילות הייזום של החברהתמשיך להתנהל שבו , כיום ברעננהידיה -המושכר על

, שהינה למיטב ידיעת החברה, מ"מרכזים מסחריים בע י'בבעלות ג מתחםהינו  מתחםה

ישמשו המשרדים החדשים  ").י מרכזים מסחריים'ג("חברה פרטית בשליטת גזית ישראל 

התקשר בשני הסכמים לפיכך מוצע ל. מבעלי השליטה בחברה, את גזית ישראלגם 

, ")השוכרות("מצד אחד כשוכרות , הסכם בין החברה וגזית ישראל) 1( –כמפורט להלן 

) 2(-ו;  ")הסכם השכירות("מצד שני כמשכירה ") המשכירה("י מרכזים מסחריים 'וג

גזית ישראל בקשר לחלוקת השימושים וההוצאות ביניהן ביחס לבין הסכם בין החברה ו

ידיה -בכוונת החברה למסור את השטח שיתפנה על ").וקת ההוצאותהסכם חל("למושכר 

לרבות את התחייבויותיה וזכויותיה בשטח האמור בהתאם , ברעננההחברה במשרדי 

-שהחברה מחזיקה בכ, חברה בת, מ"דורי בניה בע. אלידי , בגינוהקיים להסכם השכירות 

שור האורגנים המוסמכים כפוף לאי, דורי בניה")דורי בניה("מהונה המונפק  71.22%

  .בדורי בניה
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  :הסכם השכירות והסכם חלוקת ההוצאותלהלן עיקרי 

 הסכם השכירות .א

שטח המשרדים . מתחםב שטחי חניהמחסנים ו, הנכס המושכר יכלול שטחי משרדים

 ר"ח למ"ש 101 120לפי , )נטו(ר "מ 971- ו) ברוטו(ר "מ 1,165הנכס המושכר יהא  מתוך

  . ")הנכס המושכר("

ידי האסיפה -אישור ההתקשרות עלהחל מיום שנים ) 5(חמש תקופת ההסכם תהא 

להאריך  תרשאיהא ת החברהכל אחת מהשוכרותבנוסף . ")תקופת השכירות(" הכללית

) 6003( ישיםש לושיםשת נות בונוספשכירות  בתקופתתקופות תיבשאת תקופת השכירות 

עה מוקדמת בכתב ומראש של כפוף למתן הוד, ")תקופת האופציה("כל אחת חודשים

בהודעה מוקדמת  ורשאי לבטל כם השכירותכל אחד מהצדדים להס. חודשים) 6(שישה 

הארכת , ככל שגזית ישראל תהא מבעלי השליטה בחברה .של שישה חודשים מראש

כפופה לאישור האורגנים המוסמכים , בין היתר, תהאלתקופת האופציה תקופת השכירות 

לקבל החלטות מצד החברה תהא מוסמכת ועדת הביקורת , .דיןפי כל - של החברה ועל

 .כאמור לעיל ביטול הסכם השכירותהארכה או אי הארכה של תקופת השכירות או בדבר 

באופן שגזית , ככל שיחול שינוי בשליטה בחברה עובר למימוש האופציה כאמור לעיל

תפקע האופציה ולא  ,בחברה, או בעקיפין/במישרין ו, ישראל תחדל להיות בעלת שליטה

  .תהיה ניתנת למימוש

של  ידי השוכרות סכום כולל- עלבתמורה לשכירת הנכס המושכר ישולם מדי חודש 

הצמדה הפרשי  בתוספת, ")דמי השכירות("בגין המשרדים ח "ש 128,150 139,800

מדד המחירים עליה בדמי השכירות יהיו צמודים ל. מ כדין"ובתוספת מע, כמפורט להלן

לתקופת האופציה שתוארך תקופת השכירות ככל . 2012מאי על בסיס מדד חודש לצרכן 

דמי השכירות בתקופת האופציה יקבעו באמצעות משא ומתן בין הצדדים , כמפורט לעיל

לעומת דמי השכירות שיחולו בגין חודש השכירות האחרון של  %5בשיעור שלא יעלה על 

לאישור האורגנים המוסמכים ו כפופים ויהי, תקופת האופציהתקופת השכירות שקדמה ל

תקופת כל ב 10%-ביועלו ) כולל הפרשי ההצמדה(דמי השכירות  .פי כל דין-של החברה ועל

דמי השכירות שיחולו בגין חודש השכירות האחרון של תקופת לעומת שכירות נוספת 

  . הלשקדמה  השכירות

וספים במתחם אם במהלך תקופת השכירות תבקש מי מהשוכרות לשכור שטחים נ

מדמי השכירות  20%לא יעלו על בגין השטחים הנוספים ר "שכירות למהדמי , מהמשכירה

יחולו בהתאמה ולפי העניין על , כמפורט להלן, והוראות הסכם חלוקת ההוצאות, ר"למ

  .שטחי השכירות הנוספים האמורים כאילו היו חלק מהנכס המושכר מלכתחילה

דמי הניהול יחושבו  .נכס המושכרבגין השירותי ניהול  לשוכרותהמשכירה תעניק , בנוסף

 20מדי חודש נדרשות השוכרות לשלם על חשבון דמי הניהול סך של . cost+15%בשיטת 

מאי  מדד המחירים לצרכן על בסיס חודשעליה בבתוספת הפרשי הצמדה ל, ר"ח למ"ש

  .מ"מעובתוספת  2012

תשלם בגין עבודות אלה . שכירהיהיו באחריות המ המושכרהנכס של  גמרהעבודות 

בניכוי , מהסכום שיושת על השוכרות בגין העבודות האמורות 25%החברה למשכירה 

נקבע שיעור חלקה האמור של החברה . שוכר אחר במתחםשצפויה המשכירה לתת להנחה 

היינו , )ב לדוח.7.כמפורט בסעיף ב(שנקבע בהסכם חלוקת ההוצאות למנגנון בהתאם 

 החברה ידי על המועסקים מספר העובדים ביןקיים נכון למועד הדוח ה ליחסבהתאם 

 בשטחי שתי השוכרות יחד ידי על המועסקים העובדים כלל לבין המשרדים בשטחי

 700-תשלם החברה בגין העבודות האמורות סך של כ, בהתאם .25%שהינו , המשרדים



- 20-  

תשלומים  60עד , יןבתשלום חד פעמי או לחילופין לשיעור, מ"בתוספת מע, ח"אלפי ש

   .7%שיישאו ריבית שנתית בשיעור של , חודשיים

 )שנים 5(ככל שלא יוארך הסכם השכירות לתקופות נוספת מעבר לתקופת ההסכם 

ח מתוך הסכום ששילמה "אלפי ש 350תשיב המשכירה לחברה סכום של , כמפורט לעיל

וד למדד המחירים כשהוא צמ, ככל ששולם, למשכירה בגין עבודות הגמר כאמור לעיל

ככל שהשכירות תוארך לתקופה נוספת "). סכום ההחזר("לצרכן מיום תשלומם בפועל 

ח בגין "אלפי ש 70 סך שליופחת סכום ההחזר באופן יחסי ב, שאינה עולה על חמש שנים

כי אם תוארך השכירות לתקופה , יובהר. כל שנת שכירות נוספת שלאחר תקופת ההסכם

  . לא יהיה החזר כספי בגין עבודות הגמר, של חמש שנים או יותר

 הסכם חלוקת ההוצאות .ב

 חלק מהנכס המושכר ישמש הן את החברה והן את גזית, א לדוח.7.כאמור בסעיף ב

תחלקנה השוכרות ביניהן את ההוצאות המשותפות כדלהלן בגין , בהתאם לכך. ישראל

) 3(; דמי הניהול) 2(; דמי השכירות) 1"): (ההוצאות המשותפות("השימוש בנכס המושכר 

, אבטחה, ובכללן הוצאות בגין שירותי ניקיון, הוצאות בגין אחזקת שטחי המשרדים

ביטוח והוצאות נוספות הקשורות , מים, חשמל, )לרבות ארנונה(תשלומי מסים 

 שימוש בגין שונות הוצאות )4(-ו; ככל שתהיינה כאלה, באחזקתם של שטחי המשרדים
 תשלומים ,מסמכים צילומי, ואירוח כיבוד לרבות הוצאות ,המשרדים בשטחי משותף
 כגון ,אחרים משרדיים שירותים לוגיסטיים וכן המשרדי והמכשור הציוד תחזוקת עבור

  .")צוות התפעול(" במשותף הצדדים את המשמשים התפעול ובצוות במטבח שימוש

 על ועסקיםהמ מספר העובדים שבין בהתאם ליחסכל שוכרת תישא בהוצאות המשותפות 

שתי השוכרות  ידי על המועסקים העובדים כלל לבין המשרדים בשטחי אותה שוכרת ידי

 כל את משרת אשר התפעול צוות את בחשבון להביא מבלי, המשרדים בשטחי יחד

 בגין, שידרשו ככל, התפעול לצוות תשלום או/ו הוצאה כל. בשטחי המשרדים הצדדים

, סוציאליות הוצאות לרבות, ם חלוקת ההוצאותתחילת הסכ ליום שעד תקופהב העסקתם

  . התפעול צוות עובד את ההעסיק אשר אותה שוכרת על בלעדי באופן יחולו

 המשותפות ההוצאותמ כחלק ייחשב לא המחסנים עבור וכן החניה שטחי עבור התשלום

 באמצעות וזאת, הל שיוקצו והמחסנים החניה שטחי בגין בתשלום שאתי שוכרת וכל

  .למשכירה, העניין לפי, הניהול ודמי השכירות דמי, החניה דמי שלומית העברת

חלוקת  הסכם הוראות לביצוע הנוגעת ההתחשבנות את השוכרות עבור תערוךהשוכרת 

 על להשתלם האמורים התשלומים וגביית המשותפות ההוצאות חלוקת לרבות ,ההוצאות
פי הסכם חלוקת - שוכרות עלוהתשלומים הנדרשים מכל אחת מה, הצדדים אחד מן כל ידי

את של החברה אחת לשנה תבחן ועדת הביקורת  .ההוצאות ישולמו אחת לרבעון

  .האסמכתאות שיתקבלו מהמשכירה בנוגע לאופן ההתחשבנותהחשבונות האמורים ואת 

 םלהסכ בהתאם ,נוספות שכירות לתקופות השכירות תקופת הארכת על החלטה

 בהסכמה ורק אך תעשה ,שבו התנאים מן לגרועכדי  בו שישההסכם  שינוי או, השכירות

 השכירות תקופת את להאריך שלא בקשהשוכרות ת מן ומי היה. גזית ישראל והחברה של

, יחד הצדדים יפעלו, אז כי ידו על המוחזקים השטחים מן לחלק או לכל ביחס, כאמור

 באותם קלהחזי להמשיך הממחויבות אותה שוכרת את לשחרר מנת על, יכולתם כמיטב

 השוכרת על יהיה אז כי, כאמור ה שוכרתאות את לשחרר אפשרות בהעדר, ואולם. שטחים

 לקבל) א: (כדלקמן החלופות משתי באחת לפעול, השכירות תקופת את להאריך בקשתש

 השטח לגבי כאמור ממחויבות להשתחרר שביקש הצד של שטחו את גם הלשימוש

 ביחס, הנוספות השכירות לתקופות השכירות את להאריך שלא) ב( או, ידיו על המוחזק
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ועדת , ככל שגזית ישראל תהא מבעלי השליטה בחברה. המושכרים השטחים לכלל

  .החברה בעניינים אלה מצדהחלטות לקבל תהא מוסמכת הביקורת 

  .הסכם חלוקת ההוצאות יהא בתוקף כל אימת שהסכם השכירות יהא בתוקף

החברה מהווה רבע מכמות העובדים שיפעלו מספר העובדים של , נכון למועד הדוח

 לחודש ח"ש 32,03834,950לשלם סך של החברה בהתאם צפויה ו, במשרדים האמורים

בנוסף צפויה החברה לשלם מדי  .מ"בתוספת מע, ידיה- הנכס המושכר עלבגין למשכירה 

עליה להפרשי הצמדה מ ו"מעבתוספת , ח"אלפי ש 10 עד חודש בגין שטחי החניה סך של

בהתאם למספר מקומות החניה , 2012מאי  מדד המחירים לצרכן על בסיס חודשב

  .)ח למקום חניה"ש 1,000לפי ( שתשכור החברה במסגרת הסכם השכירות

 הדרך שבה נקבעה התמורה .ג

 נקבעו באמצעות משא ומתן בין הצדדיםהוצאות ההשכירות והסכם חלוקת תנאי הסכם 

, עם שוכר אחרכירה מנהלת משא ומתן בגינו שהמשדומה שכירות הסכם תנאי ועל בסיס 

תנאי הסכם השכירות , חברה ולהבנתהלמיטב ידיעת ה .במתחם, לא קשור צד שלישי

לצדדים  המוצעים נכון למועד הדוחאת התנאים או תואמים בקירוב סביר תואמים 

ושיעור ההשתתפות של החברה חלוקת ההוצאות המשותפות . שלישיים אחרים במתחם

באופן המבוסס על יחס העובדים וזאת על מנת לשקף  ונקבעהגמר בנכס המושכר בעבודות 

 . בשימוש בנכס המושכר השוכרותמ תהיחסי של כל אח ןחלקנאמנה את 

 אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההחלטה .ד

 6-ו 2012ביולי  30-ו ,2012ביולי  29 מיםביידי דירקטוריון החברה -ההחלטה אושרה על

 ,2012ביולי  23לאחר אישור והמלצת ועדת הביקורת של החברה ביום , 2012מבר בספט

טעונה אישור האסיפה הכללית של והיא , 2012בספטמבר  5וביום  2012באוגוסט  26ביום 

 . בעלי המניות של החברה

 עסקאות מסוגן של ההחלטה או עסקאות דומות להן בשנתיים האחרונות .ה

מסוג ההתקשרות המפורטת התקשרה החברה בעסקאות לא במהלך השנתיים האחרונות 

עם בעל שליטה בה או שלבעל השליטה היה  זה לדוח או עסקאות דומות לה 7.סעיף בב

  .במועד אישור הדירקטוריוןבתוקף עדיין היו  שעסקאות כאמוראו , בהן עניין אישי

 נימוקי ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה .ו

ביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות להלן תמצית נימוקיהם של ועדת ה

 :בהסכם השכירות ובהסכם חלוקת ההוצאות

וכן שיעור חלוקת ההוצאות המשותפות בגין הנכס המושכר בין הצדדים  ]א[

באופן המבוסס על  ונקבעהמושכר בנכס ההשתתפות של החברה בעבודת הגמר 

היחסי של  הקובכך משקפת החלוקה האמורה באופן נאמן את חל, יחס העובדים

  .בנכס המושכרבשימוש  מהשוכרות תכל אח

התנאים הקבועים בהסכם השכירות ביחס לעבודות הגמר הינם בתנאי שוק  ]ב[

 .  אחרת במתחם הדומ הדומים לעסקבהיותם 

הקבועים בהסכם השכירות והוראות הסכם  התנאים, בהתאם לאמור לעיל ]ג[

ואין בהם כדי לפגוע , ןחלוקת ההוצאות הינם הוגנים וסבירים בנסיבות העניי

 .בטובת החברה
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, אינה כוללת חלוקה השכירות ובהסכם חלוקת ההוצאותבהסכם ההתקשרות  ]ד[

שההתקשרות האמורה תמנע , ולא קיים חשש סביר, כמשמעה בחוק החברות

יימות והצפויות בהגיע מועד מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הק

 .קיומן

קבעה ועדת הביקורת , שכירת משרדים של מקובלותבהתייחס לעסקאות  ]ה[

לרבות האפשרות להאריך את תקופת השכירות בתקופות  ,םמישתקופת ההסכ

 . הינה סבירה בנסיבות העניין, שכירות נוספות כמפורט לעיל

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בקבלת ההחלטה של ועדת הביקורת ושל הדירקטוריון .ז

 16מיום  , 2012 ביולי 23 םהחברה מיובדיון ובהצבעה בישיבת ועדת הביקורת של  ]א[

 לאישור, 2012בספטמבר  5ומיום  2012באוגוסט  26מיום  ,2012באוגוסט 

מנחם , זר-עוזי ורדי, )צ"דח(מתי דב , )צ"דח(עמוס ספיר ה "ה: השתתפו ,ההחלטה

 .רהב ורינת רמלר

 אישורבו, 2012 ביולי 92 םבדיון ובהצבעה בישיבת דירקטוריון החברה מיו  ]ב[

 16 םמיות דירקטוריון החברה ובישיב ניםבדיווכן  2012ביולי  30ביום  לטהההח

 6ובהחלטת הדירקטוריון מיום  2012בספטמבר  5ומיום  2012באוגוסט 

רינת , שרון זוזובסקי, מנחם רהב, זר-עוזי ורדיה "ה: השתתפו 2012ספטמבר ב

  ).צ"דח(מתי דב ו )צ"דח(עמוס ספיר , רמלר

ורונן אשכנזי עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור ה אריה מינטקביץ "ה

למעט  ,ניםבדיובדיוןולפיכך לא היו נוכחים , לדוח. דבסעיף כמפורט , ההחלטה

  .ולא השתתפו בהצבעה ,לצורך הצגת הצעת ההחלטה

י מרכזים 'לאשר את התקשרות החברה בהסכם שכירות עם ג" :נוסח החלטה מוצע

ובהסכם על חלוקת הוצאות  אביב-תלב" צמרת G" םמתחבמסחריים לשכירת משרדים 

 ".לדוח. 7.בתנאים המפורטים בסעיף ב, בגין המשרדים האמורים ישראל עם גזית

 עם גזית ישראל ם סכם שירותיההתקשרות החברה באישור  .8

לאור  2011בנובמבר  15הסכם הניהול הקודם הסתיים ביום , לדוח. 6.בכמפורט בסעיף 

להלן דמי פרטים אודות .2011- א"התשע, )16' תיקון מס(החברות  כניסתו לתוקף של חוק

בגין השירותים שניתנו ששילמה החברה בהתאם להסכם הניהול הקודם  תגמולים הניהול

מובאים ):ח"באלפי ש()כאמור לעיל 2011בנובמבר  15ביום עד לסיומו ( 2011שנת לחברה ב

  .תקופתילדוח ה' בחלק ד 21לתקנה ) 1(בדרך של הפניה לסעיף 

    אחרים* תגמולים  ח"בעבור שירותים באלפי ש* תגמולים  פרטי מקבל התגמולים 

  תפקיד  שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 מענק שכר התאגיד

תשלום 
מבוסס 
  מניות

  דמי ניהול וייעוץ

 ריבית אחר עמלה
דמי 
 כ"סה **אחר שכירות

דמי 
ניהול 
 17קבועים

דמי ניהול 
 18משתנים

 אכד
  ציוד

בהתאם להסכם 
  הניהול הקודם

%100  %18.61  --   --   --  6,886  5,615   --   --   --   --   --  12,501 

  . סכומי התגמול שבטבלה הינם במונחי עלות לחברה  *

                                                 
כאשר מדד , צמוד למדד המחירים לצרכן, ח"אלפי ש 5,626של  עים ששולמו מדי חודש בסכוםדמי ניהול קבו   17

  . 1997הבסיס היה מדד חודש ספטמבר 
כפוף לכך שהרווח של החברה לפני מס יהא , מהרווה השנתי לפני מס %7.5דמי ניהול משתנים בשיעור של    18

שולם החלק היחסי של דמי הניהול  2011בשנת . 1997ח צמוד למדד חודש אוקטובר "אלפי ש 1,620לפחות 
היינו בגין התקופה ( 2011לשנת  החברההמשתנים ביחס לרווח השנתי לפני מס המופיע בדוחות הכספיים של 

 ).עילעד לסיום הסכם הניהול כמפורט ל, 2011בנובמבר  15והסתיימה ביום  2011בינואר  1שהחלה ביום 
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לאחר קבלת אישורה של ועדת (אישר דירקטוריון החברה , 2011בנובמבר  16ביום 

מבעלי השליטה , ישראלאת התקשרותה של החברה בהסכם שירותים עם גזית ) הביקורת

  :כדלקמןהינם אשר עקרונותיו , ")הסכם השירותים(" בחברה

  שירותיםה .א

מחשוב , השירותים שינתנו במסגרת הסכם השירותים יכללו יעוץ כלכלי ויעוץ אסטרטגי

פיתוח עסקי , נדסייעוץ ה, )תוכנה ותחזוקתם, למעט אספקת חומרה(ומערכות מידע 

ורים יינתנו באמצעות עובדים של גזית ישראל השירותים האמ .ושירותים אחרים

  .מהתחומים הרלבנטיים

לרבות , חומרה ותוכנהאספקת  לא יכללו יםהשירותכי , בהסכם השירותים נקבע

, אשר ירכשו ישירות מצדדים שלישיים, בהם למשתמשים יםשירות מתןתחזוקתם ו

  .במימון החברה ועל אחריותה

לא שולמה כל תמורה . 2011בנובמבר  16מיום  השירותים האמורים ניתנים לחברה החל

  .ידי החברה בגין השירותים האמורים- על

 תקופת ההתקשרות .ב

תקופה של ולמשך  ")יום התחילה(" 2011בנובמבר  16יום מתוקף ב יהאהסכם השירותים 

פי - כל אחד מהצדדים יהא רשאי לסיים את ההתקשרות על. מיום התחילה שלוש שנים

במקרה של  .חודשים ממועד הודעה מוקדמת בכתב לצד השני שלושההסכם זה בתום 

תהא חייבת להעמיד את  גזית ישראל, פי ההסכם כאמור לעיל-סיום ההתקשרות על

לגזית והחברה תהא חייבת לשלם , השירותים לחברה עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת

ת כל בגין השירותים שיועמדו כאמור לחברה בתקופת ההודעה המוקדמת א ישראל

אלא אם ויתרה החברה על , השירותיםפי הסכם - על גזית ישראלהתשלומים שיגיעו ל

ועדת הביקורת של  ,גזית ישראל תהא מבעלי השליטה בחברהככל ש. השירותים כאמור

החברה תהא מוסמכת לקבל החלטה בעניין ויתור על קבלת השירותים בתקופת ההודעה 

  .המוקדמת

  השירותיםבעד התמורה  .ג

 1תמורה שנתית קבועה בסך של ל גזית ישראל תהיה זכאית, השירותיםהסכם בהתאם ל

כנגד , בארבעה תשלומים רבעונייםאשר תשולם , ")התמורה(" מ"מע בתוספת, ח"מיליון ש

. פי דין-אלא אם הדבר אינו נדרש על, חשבונית מס כדין שתגיש גזית ישראל לחברה

חודש כאשר מדד הבסיס הינו מדד , התמורה תהיה צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן

  .2011ספטמבר 

. השירותים פי הסכם- נה סופית ומלאה בעבור השירותים שינתנו עליההאמורה התמורה 

  . תשלומים נוספים אמורהה תמורהלא ישולמו מעבר ל
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להלן פירוט התגמולים הצפויים להיות משולמים בגין השירותים שיינתנו בהתאם להסכם  .ד

  19):ח"באלפי ש( 2012השירותים בשנת 
    אחרים* תגמולים  ח"באלפי ש בעבור שירותים* תגמולים   פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד  שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 מענק שכר  התאגיד

תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
  ניהול
 ריבית אחר עמלה  וייעוץ

דמי 
 כ"סה **אחר שכירות

גזית 
 ישראל

--  --  73.87% 
 20)בעקיפין(

--  --  --  1,000** --  --  --  --  --  1,000 

  
  .לדוח. ג.8.כאמור בסעיף ב, לא כולל הפרשי הצמדה  *
  

 הדרך שבה נקבעה התמורה .ה

 .באמצעות משא ומתן בין הצדדים נקבעו השירותיםתנאי הסכם 

 אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההחלטה .ו

לאחר אישור , 2011 בנובמבר 16ידי דירקטוריון החברה ביום -ההחלטה אושרה על

ידי ועדת -ההחלטה אושררה על. 2011באוקטובר  23 והמלצת ועדת הביקורת של החברה 

ביולי  30-ו 2012ביולי  29ידי דירקטוריון החברה בימים -עלו 2012ביולי  23ום הביקורת בי

 . בעלי המניות של החברהוהיא טעונה אישור האסיפה הכללית של , 2012

 חלטה או עסקאות דומות להן בשנתיים האחרונותעסקאות מסוגן של הה .ז

זה לדוח או עסקאות דומות  8.בסעיף להלן פירוט עסקאות מסוג ההתקשרות המפורטת ב

במהלך , בעלי השליטה היה בהן עניין אישישלבין החברה לבין בעלי השליטה או , לה

  :במועד אישור הדירקטוריוןבתוקף השנתיים האחרונות או שהן עדיין 

לאחר קבלת (אישר דירקטוריון החברה  2012ביולי  30-ו 2012ביולי  29 םמיבי ]א[

את התקשרותה בהסכם בגין תנאי כהונתו של מר רונן ) אישורה של ועדת הביקורת

 .לדוח 6.בסעיף לפרטים אודות תנאי ההסכם האמור ראה . ל החברה"אשכנזי כמנכ

הסכם הניהול ם לבהתא 2011בנובמבר  15שירותי ניהול ניתנו לחברה עד יום  ]ב[

אשר הסתיים לאור חוק , מ"בע) 1979(הקודם בין החברה לבין אכד ציוד ונכסים 

 .2011- א"התשע, )16' תיקון מס(החברות 

 את החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2008 ביולי 1 ביום ]ג[

אשר היה באותה , חתנו של מר אורי דורי בשליטת חברה עם בהסכם התקשרותה

 לתשתיות ותפעול אחזקה, פיתוח שירותי לקבלת, בעלי השליטה בחברהמעת 

חוץ  מיקור בשיטת שלה קשורות וחברות בת חברות ושל החברה של המחשב

)outsourcing .(  

 נימוקי ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה .ח

טיב ואיכות השירותים שיינתנו , את היקף ודירקטוריון החברה בחנוועדת הביקורת 

לרבות , ואת תנאי ההתקשרות בהסכם השירותים, תאם להסכם השירותיםלחברה בה

וכן נתונים השוואתיים של שירותים דומים הניתנים לחברות ציבוריות אחרות , התמורה

                                                 
 .2012בדצמבר  31ום ועד לי 2012 בינואר 1החל מיום    19
 .לדוח. גראה סעיף , לפרטים אודות החזקותיה של גזית ישראל במניות החברה     20
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גובה , שווי השוק שלהן, בענף בו החברות האמורות פועלות, בין היתר, בהתחשב, בישראל

 וובהתאם החליט, ורה המשולמת בגינםהיקף וטיב השירותים הניתנים והתמ, הכנסותיהן

להלן תמצית נימוקיהם . שירותים עם גזית ישראלהלאשר את התקשרות החברה בהסכם 

   :לאישורים האמורים

פי הסכם השירותים יתרמו לקידום עסקיה -השירותים שיינתנו לחברה על ]א[

וכן להתייעלות , ההנדסי והמחשוב, ובעיקר בתחום הכלכלי, ולפיתוחה העסקי

 .ילותהבפע

. הדורשים מקצועיות ויסודיות, עסקי החברה ופעילותה מורכבים ורחבי היקף ]ב[

אשר יתרום לחברה , ידי כוח אדם איכותי בגזית ישראל-השירותים יינתנו על

פי הסכם - מהניסיון ומכישוריו לחברה במסגרת מתן השירותים על, מהידע

 .השירותים

פי הסכם השירותים - עללגזית ישראל ולמי שיעניק את השירותים לחברה  ]ג[

היכרות עמוקה עם החברה ועם פעילותה וניסיון עשיר בתחומי הפעילות , מטעמה

פי הסכם השירותים -התמורה על. ידיה-של החברה והחברות המוחזקות על

גם בהתחשב בהתמחותה של גזית ישראל בתחומי הפעילות של , בין היתר, נבחנה

הניהול ובקיאותה בפעילות החברה הידע והניסיון שלה במתן שירותי , החברה

 .ובעסקיה

, במשא ומתן בין החברה לבין גזית ישראלנקבעה  התמורהגובה דמי הניהול נקבעו ]ד[

פי - בהתחשב בהיקף הפעילות של החברה ובהיקף השירותים שיסופקו לחברה על

 . הסכם השירותים

 פי- ואולם החברה רשאית על, הסכם השירותים מאושר לתקופה של שלוש שנים ]ה[

תנאי הסכם השירותים להביאו לידי סיום בהודעה בכתב בתוך שלושה חודשים 

 .ממועד ההודעה

פי הסכם - כאמור בפני הדירקטוריון הוצגו נתוני השוואה של התמורה על ]ו[

השירותים ביחס לתמורה המשולמת עבור שירותים דומים בחברות ציבוריות 

רית אשר עונה באופן כי לא נמצאה חברה ציבו, ממצאי ההשוואה העלו. אחרות

לרבות ביחס להיקף ולטיב , מדויק על הקריטריונים להשוואה כאמור לעיל

בהתאם לממצאי , יחד עם זאת. שיינתנו במסגרת הסכם השירותים, השירותים

פי הסכם - התמורה על, כי ביחס לתמורה בחברות האמורות, נמצא, ההשוואה

 תחורגחורגים  הואינואינם  הסבירסבירים , תהוגנהוגנים ההינהינם השירותים 

 . מהמקובל בחברות ציבוריות דומות אחרות

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה . את הסכם הניהול הקודםההסכם מחליף  ]ז[

ניהול בחברות דומות אחרות  ביחס להסכמיותנאיו בחנו את הסכם השירותים 

 העלות המשוערת שלובכלל זה את , )רישא לדוח. ח.8.בכמפורט בסעיף (

בהתייחס להיקף ולטיב השירותים  .לעלות המקובלת בשוקביחס  השירותים

שיינתנו לחברה בהתאם להסכם השירותים ולתנאי ההתקשרות בהסכם 

בהשוואה לשירותים , לרבות התמורה בהתאם להסכם השירותים, השירותים

ועדת הביקורת , שניתנו בהתאם להסכם הניהול הקודם ותנאי ההתקשרות בו

השירותים לרבות , כי תנאי הסכם השירותים, בדעה םניההחברה ון דירקטוריו

הינם הוגנים וסבירים בנסיבות , ן השירותיםנםהתמורה בגישיינתנו במסגרתו ו

 .העניין
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באמצעות  וניתנחלק מהשירותים שניתנו לחברה במסגרת הסכם הניהול הקודם  ]ח[

. ירותים החדשולא במסגרת הסכם הש, ל החברה"ובכלל זה מנכ, נושאי משרה בה

פיצול השירותים כאמור לעיל עשוי להיטיב את הפיקוח ואת הבקרה של החברה 

ידי נושאי -ידיה בגין השירותים שיינתנו על-על הוגנות התגמולים שישולמו על

וכן עשוי להפחית את העלות הכוללת ללא פגיעה ברמת , ועל סבירותם, המשרה

 .השירותים

וכי , כמשמעה בחוק החברות, כוללת חלוקהההתקשרות בהסכם השירותים אינה  ]ט[

שההתקשרות האמורה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד , לא קיים חשש סביר

  .בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן

 ינםההחברה דירקטוריון ועדת הביקורת ו, בהסתמך על האמור לעיל, בהתאם ]י[

הינם הוגנים , ות התמורהלרב, כי תנאי ההתקשרות בהסכם השירותים, בדעה

וההתקשרות בהסכם השירותים אין בה כדי לפגוע , וסבירים בנסיבות העניין

 .בטובת החברה

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בקבלת ההחלטה של ועדת הביקורת ושל הדירקטוריון .ט

, 2011 באוקטובר 23 םבדיון ובהצבעה בישיבת ועדת הביקורת של החברה מיו ]א[

אורי ,)צ"דח(מתי דב , )צ"דח(עמוס ספיר ה "ה: פוהשתת ,ההחלטה לאישור

 .סלונים ומנחם רהב

 ורישלא, 2011 בנובמבר 16 םבדיון ובהצבעה בישיבת דירקטוריון החברה מיו ]ב[

עמוס ספיר , שרון זוזובסקי, מנחם רהב, זר-עוזי ורדיה "ה: השתתפו ההחלטה

ישיבת  שכיהנה במועד, אריאלה זוכוביצקי' גב  ).צ"דח(מתי דב ו )צ"דח(

אשר עשויים להיחשב , ומר רונן אשכנזי, ר דירקטוריון החברה"הדירקטוריון כיו

למעט לצורך הצגת , לא היו נוכחים בדיון, בעלי עניין אישי באישור ההחלטה

 .ולא השתתפו בהצבעה ,הצעת ההחלטה

 23 םבישיבת ועדת הביקורת של החברה מיולאשרור ההחלטה בדיון ובהצבעה  ]ג[

מתי דב , )צ"דח(עמוס ספיר ה "ה: השתתפו ,ההחלטה ורראשל, 2012 ביולי

 .מנחם רהב ורינת רמלר, זר-עוזי ורדי, )צ"דח(

ביולי  29 םבישיבת דירקטוריון החברה מיולאשרור ההחלטה בדיון ובהצבעה  ]ד[

מנחם , זר-עוזי ורדיה "ה: השתתפו 2012ביולי  30ביום  ההחלטה שרוראוב, 2012

  ).צ"דח(מתי דב , )צ"דח(עמוס ספיר  ,רמלררינת , שרון זוזובסקי, רהב

ורונן אשכנזי עשויים להיחשב בעלי עניין אישי באישור ה אריה מינטקביץ "ה

למעט לצורך הצגת  ,לא היו נוכחים בדיוןולפיכך , לדוח כמפורט בסעיף , ההחלטה

  .בישיבת הדירקטוריון ולא השתתפו בהצבעה ,הצעת ההחלטה

עם גזית ישראל שירותים ההתקשרות החברה בהסכם  לאשר את" :נוסח החלטה מוצע

בהתאם לתנאים המפורטים , 2011בנובמבר  16שנים ובתוקף החל מיום  3לתקופה של 

 ".לדוח 8.בסעיף ב

 8.בעד  6.בשמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בסעיפים  .ג

  ומהות עניינם האישי, לדוח

אשר , ")אכד בנין("מ "הינה אכד בנין והשקעות בע בחברהלת השליטה בע, נכון למועד הדוח

חברה בבעלות מלאה של , מ"בע) 1979(באמצעות אכד ציוד ונכסים (מחזיקה במישרין ובעקיפין 

  .המניות המונפק של החברהמהון  73.87%-ב, )אכד בנין
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 מ"בע) פיתוח(ב ישראל גלו- גזיתאכד בנין הינה בבעלות ובשליטה מלאה של , למיטב ידיעת החברה

  21").גזית ישראל("

וגזית  22,")גזית גלוב("מ "גלוב בע-בעלת השליטה בגזית ישראל הינה גזית, למיטב ידיעת החברה

שהינה  23,")נורסטאר.) ("גזית אינק, לשעבר(מ "גלוב הינה חברה בשליטת נורסטאר החזקות בע

  .חברה בשליטת מר חיים כצמן, למיטב ידיעת החברה

שראל עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בעסקאות המפורטות לעיל בהתייחס למפורט גזית י

  :להלן

בנוגע לתנאי עם החברה לאור היותה צד להסכם   - לדוח .6.בסעיף ביחס לעסקה האמורה ב

וכן בהתחשב בהסכם הניהול  ,לדוח. 6.כאמור בסעיף בל החברה "כהונתו של מר רונן אשכנזי כמנכ

למיטב ידיעת , אך נכון למועד הדוח, רונן אשכנזי שירותי ניהול לגזית ישראל על פיו מעניק מר

  .2010פיו למרות שפג תוקפו בחודש אפריל  - הצדדים ממשיכים לפעול על, החברה

הינה חברה מסחריים י מרכזים 'ג, למיטב ידיעת החברה – לדוח .7.בסעיף ביחס לעסקה האמורה ב

  .פרטית בשליטת גזית ישראל

  .גזית ישראל הינה צד להסכם – לדוח .8.בסעיף עסקה האמורה בביחס ל

  שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי בהחלטה ומהות עניינם האישי .ד

עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור או /נחשבים וה רונן אשכנזי ואריה מינטקביץ "ה

  :ט להלןוזאת בהתחשב במפור, דוחל 8.בעד  6.בהחלטות המפורטות בסעיפים 

והוא , מסחריים י מרכזים'בגכדירקטור בגזית ישראל ול "וכמנככדירקטור גם רונן אשכנזי מכהן 

 –לעיל  1וכן ביחס להחלטה האמורה בסעיף , מהון המניות של גזית ישראל 25%-מחזיק ב

  .ל החברה והוא צד להסכם"ההחלטה עוסקת בתנאי כהונתו כמנכ

ר דירקטוריון "מכהן גם כממלא מקום יו ,רקטוריון החברהר די"המכהן כיו, מר אריה מינטקביץ

  . ר דירקטוריון גזית ישראל"גזית גלוב וכן כיו

 ההצבעה ןהמועד הקובע ואופ, מניין חוקי, מקום כינוס האסיפה ומועדה .ה

במשרדי  11:00בשעה , 2012בספטמבר  5', דנס ביום האסיפה הכללית השנתית תתכ .1

 . נהרענ, 34ברחוב ירושלים  ,החברה

, לפחות מניות בעלי שני ,שלוח ידי-על או בעצמם, נוכחים שיהיו בשעה יתהווה חוקי מניין .2

מן  השעה מחצית תוך, ההצבעה מזכויות לפחות) 50%(חמישים אחוזים  יחד המחזיקים

 מחצית בתום הכללית באסיפה מניין חוקי נכח לא. האסיפה לפתיחת המועד שנקבע

                                                 
ויתרת הונה , ")גזית גלוב("מ "גלוב בע- ידי גזית- מהונה המונפק של גזית ישראל מוחזק על 75%, למיטב ידיעת החברה   21

ל "המכהן כדירקטור וכמנכ, )מצעות חברה בשליטתובא(ידי מר רונן אשכנזי -מוחזק על) 25%(המונפק של גזית ישראל 
הינם צדדים למערכת , ")חברת אשכנזי("מר רונן אשכנזי והחברה בשליטתו , גזית גלוב, למיטב ידיעת החברה. החברה

 2006בחודש מאי . המסדירים זכויות והתחייבויות הצדדים בקשר להחזקתם בגזית ישראל, 2006הסכמים מחודש מאי 
אשר , 2005אשר נכנס לתוקף רטרואקטיבית החל מחודש אפריל , יהול בין גזית ישראל לבין חברת אשכנזינחתם הסכם נ

פג תוקפו של הסכם  2010בחודש אפריל . לפיו יעניק מר רונן אשכנזי שירותי ניהול לגזית ישראל לתקופה של חמש שנים
בכוונת הצדדים לפעול לחתימת  .פיו-ם לפעול עלהצדדים ממשיכי, למיטב ידיעת החברה, אך נכון למועד הדוח, הניהול

פי -דירקטוריון גזית ישראל בין שלושה לחמישה חברים עליכלול בין הצדדים שהסכם בעלי המניות פי -על. הסכם חדש
החלטות מסוימות של האסיפה הכללית של . כאשר לחברת אשכנזי תהא זכות למנות דירקטור אחד, קביעת גזית גלוב
שינוי זכויות , בעלי המניותזכויות בדבר שינוי תקנון באופן הפוגע ב(ל גזית ישראל ושל הדירקטוריון שלה בעלי המניות ש

, )פירוקה וכן החלטה להנפיק מניות או ניירות ערך המירים שלה בבורסה כלשהי, הנלוות למניות של גזית ישראל
  ..מהנוכחים והמצביעים 86%תתקבלנה ברוב מיוחד של 

 .למסחר בבורסה יםשניירות הערך שלה רשומ, גזית גלוב הינה חברה ציבורית, ת החברהלמיטב ידיע   22
  .אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה, חברה זרה הרשומה בפנמהנורסטאר הינה , למיטב ידיעת החברה   23
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 12ליום ( לאותו יום בשבוע הבא האסיפה תדחה, סיפההא לתחילת השעה מהמועד שנקבע

 החוקי המניין ").הנדחית האסיפה("ובאותו המקום  11:00 בשעה, )2012בספטמבר 
 מניות בעלי שני ,שלוח ידי-על או בעצמם, בשעה שיהיו נוכחים יתהווה הנדחית באסיפה
 תוך, הצבעהה לפחות מזכויות) 25%(עשרים וחמישה אחוזים  יחד המחזיקים ,לפחות
 .שנקבע לפתיחת האסיפה המועד מן השעה מחצית

 )ב(182כאמור בסעיף , הכללית באסיפה בעל מניות להצבעה זכאות לקביעת הקובע המועד .3

, )הצבעה בכתב והודעות עמדה(לתקנות החברות  3ולפי תקנה הינו , לחוק החברות

 .")עהמועד הקוב(" 2012  באוגוסט 7מסחר היום בהינו , 2005- ו"התשס

כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה  .4

בהתאם לתקנון , ידי מיופה כוח לאחר שיופקד מסמך הממנה שלוח להצבעה- אישית או על

שעות  36במשרדי החברה לפחות  ,להנחת דעת הדירקטוריון, או העתק מתאים ,החברה

 .אסיפה הנדחיתלפני תחילת האסיפה הכללית או ה

זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר , בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה .5

בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו , הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו

בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות . אם ביקש זאת, תמורת דמי משלוח בלבד

ניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין כל בעל מ. ערך מסוים

המעוניין להצביע , שם החברה לרישומים- המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על

אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו , ימציא לחברה לפני תחילת האסיפה, באסיפה

ות במניה לצורך הוכחת בעל(במניה במועד הקובע בהתאם לתוספת לתקנות החברות 

 .2000- ס"התש, )הצבעה באסיפה הכללית

, .3.ב, .2.המנויות בסעיפים ב ותרשאי בעל מניות להצביע באסיפה לגבי ההחלט, כן-כמו .6

ניתן לעיין בכתב  ").כתב ההצבעה("באמצעות כתב הצבעה  לדוח .8.ב-ו .7.ב, .6.ב, .5.ב

ככל שינתנו הודעות , תלחוק החברו 88ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 

 http://www.magna.isa.gov.il: באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת, עמדה

: בכתובת, מ"אביב בע-ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל") אתר ההפצה("

http://maya.tase.co.il .הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה ,

כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את . כפי שפורסם באתר ההפצה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני . נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה

באתר ) ככל שתינתנה(עמדה בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות ה

אלא אם כן הוא הודיע , מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, ההפצה

לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי 

הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות ; הצבעה בדואר תמורת תשלום

  .העמדה

את כתב ההצבעה שבו ציין בעל המניות את אופן הצבעתו והמסמכים שיש לצרף אליו 

יש להמציא למשרדי החברה במסירה או בדואר רשום בצירוף , כמפורט בכתב ההצבעה

, 34רחוב ירושלים (כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה , אישור בעלות

. שעות לפני מועד כינוס האסיפה) 72(תיים לא יאוחר משבעים וש) 43501: רעננה מיקוד

ימים ) 10(ידי בעל מניות הינו עד עשרה -המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על

  .לאחר המועד הקובע

אם ההצבעה היא , בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או .7

ניין אישי בעסקאות המובאת אם יש לו ע, על גבי כתב ההצבעה –באמצעות כתב הצבעה 

  .לא יצביע וקולו לא יימנה, לא הודיע בעל מניה כאמור. לאישור האסיפה אם לאו
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 הנדרש לקבלת ההחלטות הרוב .ו

 ,לדוח 5.בעד  2.בבסעיפים לאישור ההחלטות המנויות ) ובאסיפה נדחית(הדרוש באסיפה  הרוב

, באסיפה הנוכחים המניות בעלי ותקול מכלל) 50%(של יותר מחמישים אחוזים הינו רוב רגיל 

  .הנמנעים קולות את בחשבון להביא מבלי וזאת, בה והצביעו להצביע הרשאים

, לדוח 8.בעד  6.בההחלטות המנויות בסעיפים לאישור ) ובאסיפה נדחית(הדרוש באסיפה  הרוב

להביא מבלי , מכלל קולות המצביעים באסיפה) 50%(הינו רוב רגיל של יותר מחמישים אחוזים 

במניין קולות הרוב באסיפה ) 1: (ובלבד שיתקיים אחד מאלה, בחשבון את קולות הנמנעים

הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה נשוא כל 

במניין כלל הקולות של בעלי ; המשתתפים בהצבעה, אחת מההחלטות האמורות או מי מטעמם

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות ) 2(; רים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעיםהמניות האמו

מכלל זכויות ההצבעה ) 2%(לא יעלה על שיעור של שני אחוזים , לעיל) 1(האמורים בסעיף קטן 

  .בחברה

 סמכות רשות ניירות ערך .ז

, דוח זהימים מיום הגשת ) 21(בתוך עשרים ואחד , לתקנות בעלי שליטה 10בהתאם לתקנה 

ידיעות , פירוט, הסבר, בתוך מועד שתקבע, רשאית רשות ניירות הערך להורות לחברה לתת

וכן להורות לחברה על תיקון הדוח  לדוח .8.בעד  .6.בלהחלטות נשוא סעיפים ומסמכים בנוגע 

רשאית רשות ניירות הערך להורות על , ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור. באופן ובמועד שתקבע

פי הוראה - החברה תגיש תיקון על. ית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות בעלי שליטהדחי

  .והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת ,כאמור בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה

 בדוח המיידי ועיון המיידי בדוח לטיפול החברה נציגי .ח

 ,רעננה, 34ירושלים  מרחוב ,יצחקי אורעד ד"עו הינו זה מיידי בדיווח הטיפול לעניין החברה נציג
  .09-9705517: פקס, 09-9705500: טלפון

 עיון במסמכים .ט

בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה וכן בהצהרות בעל מניה רשאי לעיין 

-09:00בין השעות ' עד ה' בימים א, רעננה, 34ירושלים  רחובב, במשרדי החברההדירקטורים 

בכתב ההצבעה ובהודעות , ניתן לעיין בדוח זה, כן-כמו .ג החברהבתיאום מראש עם נצי, 16:00

  .באתר ההפצה ובאתר הבורסה, ככל שתינתנה, לחוק החברות 88העמדה כמשמעותן בסעיף 

  

 ,רב בכבוד         

  מ"בע דורי .קבוצת א

  :ידי- נחתם על

  ל החברה"מנכודירקטור  –רונן אשכנזי 

  ץ משפטי ומזכיר החברה יוע, ל ייזום"סמנכ –ד אורעד יצחקי "עו



  'נספח א

 הצהרות דירקטורים



  ית בחברה ציבורית/ת לכהן כדירקטור/הצהרת מועמד

  1999- ט"התשנ, ב לחוק החברות224פי סעיף - על

  מ"בע דורי. קבוצת א: עבור

 דורי. קבוצת א -בהמועמד לכהן כדירקטור , 00129320שמספרה . ז.נושא ת, אריה מינטקביץ, מה מטה/אני החתום

  :מצהיר בזאת כדלקמן, )"החברה"(מ "בע

, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, שורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוייש לי את הכי .1

 .לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, בין השאר, בשים לב

 :להלן פירוט כישוריי האמורים, לעיל 1בשים לב לאמור בסעיף  .2

   מינטקביץ אריה  ):פרטי ומשפחה(שם 

 ARIE MIENTKAVICH  ):כפי שמופיע בדרכון(שם באנגלית 

    00129320  :מספר תעודת זהות

  1942בספטמבר  28  :תאריך לידה

   אביב תל, 1 השלום דרך  :מען להמצאת כתבי בית דין

  ישראלית  :אזרחות

  אין  :תפקיד קודם בחברה טרם המינוי

חברה , חברה בת, האם עובד של החברה

  :בה קשורה או של בעל עניין

ר "יו; מ"גזית גלוב בעוריון של ר הדירקט"ממלא מקום יו; כן

דירקטור ; מ"בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל  הדירקטוריון של

   .Ronson Europe N.Vבחברת 

  שם המוסד  תחום  תואר  :השכלה

, אוניברסיטה העברית  מדעי המדינה  ראשון

  ירושלים

, אוניברסיטה העברית  משפטים  ראשון

  ירושלים

 ר"יו ;מ"בע גלוב גזית של הדירקטוריון ר"יו מקום ממלא  :רונותהשנים האח 5 -ב עיסוקים עיקריים

 כסגן מכהן; מ"בע) פיתוח( ישראל גלוב גזית של הדירקטוריון

ר "יו ;מ"בע לאחזקות חברה בי די אי של הדירקטוריון ר"יו

 ר"יו ;מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בעהדירקטוריון של 

, מ"בע חלפיתו חברה ל"רפא - סי.די.אר של הדירקטוריון

 Given Imaging בחברת דירקטור  ;מ"בע בניולנס דירקטור

Ltd; דירקטור בחברת Ronson Europe N.V; ר "יו

  ; מ"דירקטוריון של כלל תיירות בע

מ ושל "הדירקטוריון של בנק דיסקונט לישראל בע ר "לשעבר יו  :בעבר עיסוקים נוספים

ל דיסקונט בנק מרכנתי :וביניהן החברות הבנות העיקריות שלו
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דיסקונט ; Israel Discount Bank of New York-ו; מ"בע

ר הדירקטוריון של דיסקונט "יווכן  מ"ניהול קופות גמל בע

  .מ"ישראל שוקי הון בע

ר "יו; מ"גזית גלוב בער דירקטוריון "ממלא מקום יו  :פירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור

ר "סגן יו; מ"בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל דירקטוריון 

ר דירקטוריון "יו; מ"אי די בי חברה לאחזקות בעדירקטוריון 

- סי.די.ארר דירקטוריון "יו; מ"אלרון תעשיה אלקטרונית בע

ניולנס ; Given Imaging Ltd; מ"ל חברה לפיתוח בע"רפא

  Ronson Europe N.Vדירקטור בחברת ; מ"בע

  לא  :בחברההאם בן משפחה של בעל עניין אחר 

האם הדירקטור מחזיק בניירות ערך של 

  :החברה

  לא

האם הדירקטור מחזיק בניירות ערך של חברה 

שפעילותה מהותית , מוחזקת של החברה

  :לפעילות החברה

  לא

- ו, 420עד  418, 415, 392, 297עד  290באיזה מהעבירות לפי סעיפים  ")פסק דין(" לא הורשעתי בפסק דין .3

- ח"התשכ, לחוק ניירות ערך 54-ו) א(53, ד52, ג52ולפי סעיפים , 1977-ז"תשלה, לחוק העונשין 428עד  422

עבירות , מרמה, לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד. ")חוק ניירות ערך(" 1968

בעבירה אחרת אשר בית משפט בפסק דין לא הורשעתי . מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים

או בחברה  חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, מהותהקבע כי מפאת 

 .פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל, אינני קטין, כמו כן. )כהגדרתה להלן( פרטית שהיא חברת איגרות חוב

יף חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשק -" חברת איגרות חוב"

או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי , כמשמעותו בחוק ניירות ערך

 .ומוחזקות בידי הציבור, הדין מחוץ לישראל

 לא הטילה עליי אמצעי אכיפה, לחוק ניירות ערך) א(לב52שמונתה לפי סעיף , ועדת האכיפה המינהלית .4

  .גרות חוביאו בחברה פרטית שהיא חברת א חברה ציבוריתטור בהאוסר עליי לכהן כדירק) כהגדרתו להלן(

לחוק ניירות  4'שהוטל לפי פרק ח, נו לחוק ניירות ערך52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  -" אמצעי אכיפה"

או לפי , 1995-ה"התשנ, לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות 2'לפי פרק ז, ערך

 .לפי העניין, 1994- ד"התשנ, נותמת משותפות בנאלחוק השקעו 1'פרק י

וזאת מיד , יחדל מלהתקיים, בהצהרה זו לעיל, הריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים .5

. לאחר שייוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור

 .ר בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברהידוע לי כי החברה הסתמכה על האמו
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  אריה מינטקביץ    תאריך

  



 

  ה/בלתי תלויית /ת לכהן כדירקטור/הצהרת מועמד

   מ"בע דורי. קבוצת א: עבור

ית /ת לכהן כדירקטור/המועמד, 057508509 שמספרה. ז.ת ת/נושא ,שרון זוזובסקי, מה מטה/אני החתום

  :ה בזאת כדלקמן/מצהיר, )"החברה"(מ "בע דורי. קבוצת אבה /בלתי תלוי

לשם ביצוע תפקיד של , להקדיש את הזמן הראוי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת .1

 .לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, בין השאר, בשים לב, ית בחברה/דירקטור

 :להלן פירוט כישוריי האמורים, לעיל 1בשים לב לאמור בסעיף  .2

אוניברסיטת תל , בוגר משפטים, עורך דין ):נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי(השכלה 

 .אוניברסיטת תל אביב, לימודי כלכלה לתואר ראשון, יבאב

ייעוץ עסקי , מ"ל ויועץ פיתוח עסקי בצינומטל בע"סמנכ, בעבר יועץ משפטי עצמאי: ניסיון מקצועי

כיום מכהן דירקטור בחברות . מ"טרה אינקוגניטה בע –וייזום עצמאי במסגרת חברה פרטית 

 Daroy Ltd., Terra Incognita Investments B.V. ,Expo Park, מ"טרה אינקוגניטה בע: הבאות
AD ,מ"כהן פתוח מבני תעשייה בע.  

למי שאני כפוף לו , מעבידיל, לשותפי, לקרובי, אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי .3

בחברה  בלתי תלויבמועד מינויי כדירקטור , במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו

או לקרוב של בעלי  חברהלבעל השליטה ב, זיקה לחברה, מו למועד המינוידשק םאו בשנתיי

  :לענין סעיף זה; או לתאגיד אחר, במועד המינוי, השליטה

וכן כהונה , קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, ם יחסי עבודהוקי -" הזיק"  
, טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוילעניין זה לא יראו בכהונה כדירקטור בחברה  .הרכנושא מש

  .כזיקה לחברה

הוא , במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, יד שבעל השליטה בוגתא -  "ריד אחגתא"  
  .החברה או בעל השליטה בה

של בן הזוג  אחות או הורה, אח, צאצאוכן , צאצא, הורי הורה, הורה, אח או אחות, זוג בן -" קרוב"  
  .ל כל אחד מאלהאו בן זוגו ש

למי שאני כפוף לו במישרין , למעבידי, לשותפי, לקרובי, אין לי, לעיל 3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4

ו מקצועיים למי שאסורה זיקה קשרים עסקיים א, או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו

ולא , ם זניחיםלמעט קשרי ,גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל ,לעיל 3סעיף ב אליו כאמור

 .")חוק החברות(" 1999-ט"התשנ, לחוק החברות) ב(244קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 

טור קדירכעניינים עם תפקידי ד אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגו םעיסוקיי האחרי ותפקידיי א .5

 .בחברה טור בלתי תלוידירקבחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כ בלתי תלוי

הריני לאשר בזה כי אין אדם , ")החברה השנייה("ככל שאני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת  .6

  . השנייהבחברה  בלתי תלויכדירקטור המכהן הן כדירקטור בחברה והן 

 .ת ניירות ערך או עובד בורסה בישראלואיני עובד רש .7
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  1.רצופות שנים תשע מעל בחברה כדירקטור מכהן איני .8

עד  418, 415, 392, 297עד  290באיזה מהעבירות לפי סעיפים  ")פסק דין(" יןלא הורשעתי בפסק ד .9

לחוק ניירות  54- ו) א(53, ד52, ג52ולפי סעיפים , 1977-ז"התשל, לחוק העונשין 428עד  422-ו, 420

, לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד. ")חוק ניירות ערך(" 1968-ח"התשכ, ערך

בעבירה בפסק דין לא הורשעתי . מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים עבירות, מרמה

ה לשמש /חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי, אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה

כמו . )כהגדרתה להלן(או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב  ית בחברה ציבורית/כדירקטור

 .ת רגל/ין ולא הוכרזתי כפושטת ד/פסול, נה/אינני קטין, כן

חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי  -" חברת איגרות חוב"

או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור , תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך

 .ומוחזקות בידי הציבור, הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל

לא הטילה עליי אמצעי , לחוק ניירות ערך) א(לב52שמונתה לפי סעיף , ה המינהליתועדת האכיפ .10

האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא ) כהגדרתם להלן(אכיפה 

 . חברת איגרות חוב

לחוק  4'שהוטל לפי פרק ח, נו לחוק ניירות ערך52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  -" אמצעי אכיפה"

- ה"התשנ, לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות 2'לפי פרק ז, ניירות ערך

 .לפי העניין, 1994- ד"התשנ, נותמלחוק השקעות משותפות בנא 1'או לפי פרק י, 1995

, יחדל מלהתקיים, בהצהרה זו לעיל, ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים/הריני מתחייב .11

ית בחברה תפקע במועד /ת לכך כי כהונתי כדירקטור/שייוודע לי על כך והנני מודעוזאת מיד לאחר 

ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי . מתן ההודעה כאמור

 .בחברה

  

      2012ביולי  1

  שרון זוזובסקי    תאריך

  

                                                 
  .פסיקה את רצף הכהונהלעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמ   1



  ה/בלתי תלויית /ת לכהן כדירקטור/הצהרת מועמד

   מ"בע דורי. קבוצת א: עבור

בלתי ית /ת לכהן כדירקטור/המועמד ,29257821שמספרה . ז.ת ת/נושא ,רינת רמלר, מה מטה/אני החתום

  :ה בזאת כדלקמן/מצהיר, )"החברה"(מ "בע דורי. קבוצת אבה /תלוי

לשם ביצוע תפקיד של , ש את הזמן הראוייש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדי .1

 .לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, בין השאר, בשים לב, ית בחברה/דירקטור

 :להלן פירוט כישוריי האמורים, לעיל 1בשים לב לאמור בסעיף  .2

, טכניון, )MBA(מוסמך במנהל עסקים ): נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי(השכלה 

 . אוניברסיטת חיפה, בחשבונאות ובוגר אוניברסיטת חיפה, בוגר בכלכלה ;י לישראלטכנולוג מכון

: קודם לכן, )חודשים 3- כ(מ "אר מהנדסים בע.סי.אסל כספים בחברת "סמנככיום : ניסיון מקצועי

שנים האחרונות ) 4(מתוכם בארבע , שנים 10-כ – מ"אלרון תעשייה אלקטרונית בעחברת 

 5-כ( מ"סטרלינג תקשורת מתקדמת בעדירקטור ב, כמנהלת כספים, כןל כספים וקודם ל"כסמנכ

  .)שנים 5- כ(מ "יון בע'דירקטור בנטוויז ,)שנים

למי שאני כפוף לו , מעבידיל, לשותפי, לקרובי, אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי .3

בחברה  בלתי תלויבמועד מינויי כדירקטור , במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו

או לקרוב של בעלי  חברהלבעל השליטה ב, זיקה לחברה, מו למועד המינוידשק םאו בשנתיי

  :לענין סעיף זה; או לתאגיד אחר, במועד המינוי, השליטה

וכן כהונה , קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, ם יחסי עבודהוקי -" הזיק"  
, יראו בכהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוילעניין זה לא  .הרכנושא מש

  .כזיקה לחברה

הוא , במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, יד שבעל השליטה בוגתא -  "ריד אחגתא"  
  .החברה או בעל השליטה בה

של בן הזוג  ורהאחות או ה, אח, צאצאוכן , צאצא, הורי הורה, הורה, אח או אחות, זוג בן -" קרוב"  
  .או בן זוגו של כל אחד מאלה

למי שאני כפוף לו במישרין , למעבידי, לשותפי, לקרובי, אין לי, לעיל 3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4

ו מקצועיים למי שאסורה זיקה קשרים עסקיים א, או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו

ולא , למעט קשרים זניחים ,אשר אינם דרך כללגם לא קשרים כאמור  ,לעיל 3סעיף ב אליו כאמור

 .")חוק החברות(" 1999-ט"התשנ, לחוק החברות) ב(244קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 

טור קדירכעניינים עם תפקידי ד אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגו םעיסוקיי האחרי ותפקידיי א .5

 .בחברה טור בלתי תלוידירקבחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כ בלתי תלוי

הריני לאשר בזה כי אין אדם , ")החברה השנייה("ככל שאני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת  .6

  . השנייהבחברה  בלתי תלויכדירקטור המכהן הן כדירקטור בחברה והן 

 .ת ניירות ערך או עובד בורסה בישראלואיני עובד רש .7

  1.רצופות שנים תשע מעל בחברה כדירקטור מכהן איני .8

                                                 
  .לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה   1
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עד  418, 415, 392, 297עד  290באיזה מהעבירות לפי סעיפים  ")פסק דין(" לא הורשעתי בפסק דין .9

לחוק ניירות  54- ו) א(53, ד52, ג52ולפי סעיפים , 1977-ז"התשל, לחוק העונשין 428עד  422-ו, 420

, לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד. ")רךחוק ניירות ע(" 1968-ח"התשכ, ערך

בעבירה בפסק דין לא הורשעתי . עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים, מרמה

ה לשמש /חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי, אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה

כמו . )כהגדרתה להלן(א חברת איגרות חוב או בחברה פרטית שהי ית בחברה ציבורית/כדירקטור

 .ת רגל/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/פסול, נה/אינני קטין, כן

חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי  -" חברת איגרות חוב"

יבור או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לצ, תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך

 .ומוחזקות בידי הציבור, הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל

לא הטילה עליי אמצעי , לחוק ניירות ערך) א(לב52שמונתה לפי סעיף , ועדת האכיפה המינהלית .10

האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא ) כהגדרתם להלן(אכיפה 

 . חברת איגרות חוב

לחוק  4'שהוטל לפי פרק ח, נו לחוק ניירות ערך52י אכיפה כאמור בסעיף אמצע -" אמצעי אכיפה"

- ה"התשנ, לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות 2'לפי פרק ז, ניירות ערך

 .לפי העניין, 1994- ד"התשנ, נותמלחוק השקעות משותפות בנא 1'או לפי פרק י, 1995

, יחדל מלהתקיים, בהצהרה זו לעיל, מי מהתנאים האמוריםת להודיע לחברה באם /הריני מתחייב .11

ית בחברה תפקע במועד /ת לכך כי כהונתי כדירקטור/וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך והנני מודע

ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי . מתן ההודעה כאמור

 .בחברה
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  לררינת רמ    תאריך

  



  ית בחברה ציבורית/ת לכהן כדירקטור/הצהרת מועמד

  1999- ט"התשנ, ב לחוק החברות224פי סעיף - על

  מ"בע דורי. קבוצת א: עבור

מ "בע דורי. קבוצת א -בהמועמד לכהן כדירקטור , 057493504 שמספרה. ז.נושא ת ,דורי סגל, מה מטה/אני החתום

  :מצהיר בזאת כדלקמן, )"החברה"(

, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, ם הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוייש לי את הכישורי .1

 .לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, בין השאר, בשים לב

 :להלן פירוט כישוריי האמורים, לעיל 1בשים לב לאמור בסעיף  .2

  סגל דורי  :שם

  057493504  :מספר זיהוי

  19.3.1962  : לידה תאריך

 Hanna Avenue, Suite 400, Toronto, Ontario M6K, Canada 85   :דין-תבי בילהמצאת כ ןמע

  קנדית, אמריקאית, ישראלית                                              :נתינות

  לא  :חברות בוועדות דירקטוריון

  לא  :דירקטור חיצוני

  לא  :דירקטור בלתי תלוי

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
  :כשירות מקצועית

  כן

חברה , חברה בת, עובד של החברה
  :קשורה או של בעל עניין

 ר"ליו סגן פעיל, .דירקטור בחברה נורסטאר החזקות אינק
 FCR - First Capital ל"נשיא ומנכ, מ"גזית גלוב בע דירקטוריון
Realty Inc. ")FCR(" ,ר "סגן יו, מ"ל נורסטאר ישראל בע"מנכ
דירקטור , - Equity One Inc.("EQY")  EQYבחברת יוןדירקטור
ר דירקטוריון חברת "יו,   CTY - Citycon Oyj. ("CTY") בחברת

GAA- Gazit America Inc. ")GAA(" , דירקטור בחברת גזית גלוב
וכן מכהן כדירקטור בחברות פרטיות שהן מ "בע) פיתוח(ישראל 

  .מ"גזית גלוב ע חברות קשורות של 

כדירקטור היום בו החל לכהן 
  :בחברה

29.7.2012  

  תיכונית  :                 השכלה

 והחל ,מ"גזית גלוב בע ל"כמנכ כיהן 2008 פברואר לחודש עד  :עיסוק בחמש השנים האחרונות
של גזית גלוב  ר הדירקטוריון"ליו פעיל כסגן מכהן זה ממועד

 ר"ויו מ"בע ישראל נורסטאר ל"מנכFCR,  ל"מנכו נשיא .מ"בע
 The Real Property - Realpac ר "וכן יו  GAA וריון שלהדירקט

Association of Canada  
 ןא מכהותאגידים נוספים בהם ה

  :כדירקטור
,  FCR, EQY, GAA ,CTY, מ"גזית גלוב בע ,.אינק החזקות נורסטאר

שהן חברות  פרטיות בנות וחברות מ"בע) פיתוח( ישראל גלוב גזית
 . מ"גזית גלוב בעקשורות של 

  דירקטור  :תפקיד
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  :בן משפחה של בעל עניין בחברה

  

  לא

דירקטור שהחברה רואה בו כבעל 
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך 
עמידה במספר המזערי שקבע 

) 12)(א(92הדירקטוריון לפי סעיף 
  :לחוק החברות

  כן

האם הדירקטור מחזיק בניירות ערך 
  :של החברה

  לא

האם הדירקטור מחזיק בניירות ערך 
, של חברה מוחזקת של החברה
 :שפעילותה מהותית לפעילות החברה

  לא

- ו, 420עד  418, 415, 392, 297עד  290באיזה מהעבירות לפי סעיפים  ")פסק דין(" לא הורשעתי בפסק דין .3

- ח"התשכ, לחוק ניירות ערך 54-ו) א(53, ד52, ג52ולפי סעיפים , 1977-ז"התשל, לחוק העונשין 428עד  422

עבירות , מרמה, לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד. ")חוק ניירות ערך(" 1968

בעבירה אחרת אשר בית משפט בפסק דין לא הורשעתי . מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים

או בחברה  רקטור בחברה ציבוריתחומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדי, קבע כי מפאת מהותה

 .פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל, אינני קטין, כמו כן. )כהגדרתה להלן( פרטית שהיא חברת איגרות חוב

חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף  -" חברת איגרות חוב"

מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי  או שהוצעו לציבור, כמשמעותו בחוק ניירות ערך

 .ומוחזקות בידי הציבור, הדין מחוץ לישראל

 לא הטילה עליי אמצעי אכיפה, לחוק ניירות ערך) א(לב52שמונתה לפי סעיף , ועדת האכיפה המינהלית .4

  .גרות חוביאו בחברה פרטית שהיא חברת א חברה ציבוריתהאוסר עליי לכהן כדירקטור ב) כהגדרתו להלן(

לחוק ניירות  4'שהוטל לפי פרק ח, נו לחוק ניירות ערך52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  -" אמצעי אכיפה"

או לפי , 1995-ה"התשנ, לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות 2'לפי פרק ז, ערך

 .לפי העניין, 1994- ד"התשנ, נותמלחוק השקעות משותפות בנא 1'פרק י

וזאת מיד , יחדל מלהתקיים, בהצהרה זו לעיל, ריני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמוריםה .5

. לאחר שייוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור

 .ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה
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  דורי סגל    תאריך

  



 

  ה/בלתי תלויית /ת לכהן כדירקטור/הצהרת מועמד

   מ"בע דורי. קבוצת א: עבור

ית /ת לכהן כדירקטור/המועמד, 006287338שמספרה . ז.ת ת/נושא ,יעקב אלינב, מה מטה/אני החתום

  :ה בזאת כדלקמן/מצהיר, )"החברה"(מ "בע דורי. קבוצת אבה /בלתי תלוי

לשם ביצוע תפקיד של , קדיש את הזמן הראוייש לי את הכישורים הדרושים והיכולת לה .1

 .לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, בין השאר, בשים לב, ית בחברה/דירקטור

 :להלן פירוט כישוריי האמורים, לעיל 1בשים לב לאמור בסעיף  .2

האוניברסיטה העברית , בכלכלה BA ):נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי(השכלה 

בית ספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית  –מודי תואר שני מנהל עסקים לי; בירושלים

                                                                               .בירושלים

ר דש "הבנק לפיתוח התעשייה ויו -ר דירקטוריון "יו; דפי זהב - ר דירקטוריון "יו: ניסיון מקצועי

שלמה החזקות , ל ודירקטור"מנכ - באלינב יעוץ ושירותים וכן מכהן כדירקטור  מ"קופות גמל בע

, ר דירקטוריון"יו –מ "דש קופות גמל בע, מ"דש בית השקעות בע, מ"דש אייפקס בע, מ"בע

פולאר , מ"השקעות בע. איי. י'ג. בי, דירקטור חיצוני –מ "סאפיאנס בע, מ"אייפקס גמל בע

, מ"קמור בע, מ"תדירגן בע, ר דירקטוריון"יו –מ "דש פנסיה בע, מ"ן בע"דלק נדל, מ"תקשורת בע

                                                                            .מ"עופר השקעות בע

למי שאני כפוף לו , מעבידיל, לשותפי, לקרובי, אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי .3

בחברה  בלתי תלויבמועד מינויי כדירקטור , לתאגיד שאני בעל השליטה בו במישרין או בעקיפין או

או לקרוב של בעלי  חברהלבעל השליטה ב, זיקה לחברה, מו למועד המינוידשק םאו בשנתיי

  :לענין סעיף זה; או לתאגיד אחר, במועד המינוי, השליטה

וכן כהונה , כלל או שליטה קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך, ם יחסי עבודהוקי -" הזיק"  
, לעניין זה לא יראו בכהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי .הרכנושא מש

  .כזיקה לחברה

הוא , במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, יד שבעל השליטה בוגתא -  "ריד אחגתא"  
  .החברה או בעל השליטה בה

של בן הזוג  אחות או הורה, אח, צאצאוכן , צאצא, הורי הורה, הורה, ותאח או אח, זוג בן -" קרוב"  
  .או בן זוגו של כל אחד מאלה

למי שאני כפוף לו במישרין , למעבידי, לשותפי, לקרובי, אין לי, לעיל 3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4

ה זיקה ו מקצועיים למי שאסורקשרים עסקיים א, או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו

ולא , למעט קשרים זניחים ,גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל ,לעיל 3סעיף ב אליו כאמור

 .")חוק החברות(" 1999-ט"התשנ, לחוק החברות) ב(244קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 

טור קדירכעניינים עם תפקידי ד אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגו םעיסוקיי האחרי ותפקידיי א .5

 .בחברה טור בלתי תלוידירקבחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כ בלתי תלוי

הריני לאשר בזה כי אין אדם , ")החברה השנייה("ככל שאני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת  .6

  . השנייהבחברה  בלתי תלויכדירקטור המכהן הן כדירקטור בחברה והן 

 .ורסה בישראלת ניירות ערך או עובד בואיני עובד רש .7
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  1.רצופות שנים תשע מעל בחברה כדירקטור מכהן איני .8

עד  418, 415, 392, 297עד  290באיזה מהעבירות לפי סעיפים  ")פסק דין(" לא הורשעתי בפסק דין .9

לחוק ניירות  54- ו) א(53, ד52, ג52ולפי סעיפים , 1977-ז"התשל, לחוק העונשין 428עד  422-ו, 420

, לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד. ")חוק ניירות ערך"( 1968-ח"התשכ, ערך

בעבירה בפסק דין לא הורשעתי . עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים, מרמה

ה לשמש /חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי, אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה

כמו . )כהגדרתה להלן(ברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או בח ית בחברה ציבורית/כדירקטור

 .ת רגל/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/פסול, נה/אינני קטין, כן

חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי  -" חברת איגרות חוב"

מסמך הצעה לציבור  או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי, תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך

 .ומוחזקות בידי הציבור, הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל

לא הטילה עליי אמצעי , לחוק ניירות ערך) א(לב52שמונתה לפי סעיף , ועדת האכיפה המינהלית .10

האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא ) כהגדרתם להלן(אכיפה 

 . חברת איגרות חוב

לחוק  4'שהוטל לפי פרק ח, נו לחוק ניירות ערך52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  -" אכיפהאמצעי "

- ה"התשנ, לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות 2'לפי פרק ז, ניירות ערך

 .לפי העניין, 1994- ד"התשנ, נותמלחוק השקעות משותפות בנא 1'או לפי פרק י, 1995

, יחדל מלהתקיים, בהצהרה זו לעיל, יע לחברה באם מי מהתנאים האמוריםת להוד/הריני מתחייב .11

ית בחברה תפקע במועד /ת לכך כי כהונתי כדירקטור/וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך והנני מודע

ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי . מתן ההודעה כאמור

 .בחברה

  

  

   2012ביולי  22

 יעקב אלינב  תאריך

  

                                                 
  .לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה   1



 

  ה/בלתי תלויית /ת לכהן כדירקטור/הצהרת מועמד

   מ"בע דורי. קבוצת א: עבור

בלתי ית /ת לכהן כדירקטור/המועמד, 056599996שמספרה . ז.ת ת/נושא ,חזי צאיג, מה מטה/אני החתום

  :ה בזאת כדלקמן/מצהיר, )"החברה"(מ "בע דורי. קבוצת אבה /תלוי

לשם ביצוע תפקיד של , יש את הזמן הראוייש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקד .1

 .לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, בין השאר, בשים לב, ית בחברה/דירקטור

 :להלן פירוט כישוריי האמורים, לעיל 1בשים לב לאמור בסעיף  .2

, תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה): נא לציין את סוג התואר ושם המוסד האקדמי(השכלה 

  .1990רואה חשבון מוסמך החל משנת ; וריון והנגבאוניברסיטת בן ג

המסחר , ר מנהלת מרכז ההשקעה במשרד התעשייה"מנהל מרכז ההשקעות ויו: ניסיון מקצועי

  .דירקטור בחברה לפיתוח יפו העתיקה; יושב ראש הנהלת רשות נחל הירקון; והתעסוקה

למי שאני כפוף לו , עבידימל, לשותפי, לקרובי, אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי .3

בחברה  בלתי תלויבמועד מינויי כדירקטור , במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו

או לקרוב של בעלי  חברהלבעל השליטה ב, זיקה לחברה, מו למועד המינוידשק םאו בשנתיי

  :לענין סעיף זה; או לתאגיד אחר, במועד המינוי, השליטה

וכן כהונה , קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, יחסי עבודהם וקי -" הזיק"  
, לעניין זה לא יראו בכהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי .הרכנושא מש

  .כזיקה לחברה

הוא , במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, יד שבעל השליטה בוגתא -  "ריד אחגתא"  
  .או בעל השליטה בה החברה

של בן הזוג  אחות או הורה, אח, צאצאוכן , צאצא, הורי הורה, הורה, אח או אחות, זוג בן -" קרוב"  
  .או בן זוגו של כל אחד מאלה

למי שאני כפוף לו במישרין , למעבידי, לשותפי, לקרובי, אין לי, לעיל 3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4

ו מקצועיים למי שאסורה זיקה קשרים עסקיים א, שליטה בו או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל

ולא , למעט קשרים זניחים ,גם לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל ,לעיל 3סעיף ב אליו כאמור

 .")חוק החברות(" 1999-ט"התשנ, לחוק החברות) ב(244קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 

טור קדירכעניינים עם תפקידי ד ו עלולים ליצור ניגואינם יוצרים א םעיסוקיי האחרי ותפקידיי א .5

 .בחברה טור בלתי תלוידירקבחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כ בלתי תלוי

הריני לאשר בזה כי אין אדם , ")החברה השנייה("ככל שאני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת  .6

  . השנייהבחברה  בלתי תלויכדירקטור המכהן הן כדירקטור בחברה והן 

 .ת ניירות ערך או עובד בורסה בישראלואיני עובד רש .7

  1.רצופות שנים תשע מעל בחברה כדירקטור מכהן איני .8

                                                 
  .לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה   1
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עד  418, 415, 392, 297עד  290באיזה מהעבירות לפי סעיפים  ")פסק דין(" לא הורשעתי בפסק דין .9

לחוק ניירות  54- ו) א(53, ד52, ג52ולפי סעיפים , 1977-ז"התשל, לחוק העונשין 428עד  422-ו, 420

, לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד. ")חוק ניירות ערך(" 1968-ח"התשכ, ערך

בעבירה בפסק דין לא הורשעתי . עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים, מרמה

ה לשמש /ראוי חומרתה או נסיבותיה אינני, אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה

כמו . )כהגדרתה להלן(או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב  ית בחברה ציבורית/כדירקטור

 .ת רגל/ת דין ולא הוכרזתי כפושט/פסול, נה/אינני קטין, כן

חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי  -" חברת איגרות חוב"

או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור , ירות ערךתשקיף כמשמעותו בחוק ני

 .ומוחזקות בידי הציבור, הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל

לא הטילה עליי אמצעי , לחוק ניירות ערך) א(לב52שמונתה לפי סעיף , ועדת האכיפה המינהלית .10

ו בחברה פרטית שהיא האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית א) כהגדרתם להלן(אכיפה 

 . חברת איגרות חוב

לחוק  4'שהוטל לפי פרק ח, נו לחוק ניירות ערך52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  -" אמצעי אכיפה"

- ה"התשנ, לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות 2'לפי פרק ז, ניירות ערך

 .לפי העניין, 1994- ד"התשנ, נותמלחוק השקעות משותפות בנא 1'או לפי פרק י, 1995

, יחדל מלהתקיים, בהצהרה זו לעיל, ת להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים/הריני מתחייב .11

ית בחברה תפקע במועד /ת לכך כי כהונתי כדירקטור/וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך והנני מודע

בעת אישור כהונתי  ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו. מתן ההודעה כאמור

 .בחברה
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