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

  באמצעות מערכת המגנ"א    באמצעות מערכת המגנ"א

 ג.א.נ.,

 זימון אסיפה כללית מיוחדת  הנדון:

"(, תקנות תקנות הדוחות)" 1970-בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

-, התש"ס(החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום

"( וחוק החברות, תקנות ההצבעה( )"2005-, תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו2000

"( להודיע על אסיפה כללית מיוחדת של החברה"(, מתכבדת מליסרון בע"מ )"חוק החברות)" 1999-התשנ"ט

אבא  'במשרדי החברה בשד 14:00, בשעה 2022 ספטמברב 21, 'דיום בעלי המניות של החברה אשר תיערך ב

 לשם קבלת ההחלטות שעל סדר היום כמפורט להלן: 1"(,האסיפה, הרצליה פיתוח )"2001, בית מרכזים 1אבן 

 ההנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלט .1

 של מנכ"ל החברה לתקופה נוספת הכהונה הארכת תקופת

לתקופה נוספת בת שלוש  ,, מר אופיר שרידמנכ"ל החברה הארכת תקופת הכהונה שללאשר את מוצע 

למעט  ,הכהונה הנוכחיים של המנכ"לבתנאים זהים לתנאי  ,2022בנובמבר  1מיום החל  ( שנים,3)

 .לדוח זימון האסיפה 2בסעיף בהתאם לעקרונות המפורטים הכל ולהלן בדוח זה  שיפורטו כפי בשינויים

 מנכ"ל החברה, מר אופיר שריד, הארכת תקופת הכהונה של את אשרל": עתהמוצ ההחלטה נוסח

הכהונה ים זהים לתנאי בתנא, 2022בנובמבר  1מיום החל ( שנים, 3לתקופה נוספת בת שלוש )

בהתאם לעקרונות הכל ו זימון האסיפהבדוח  שמפורטיםלמעט בשינויים כפי  ,הנוכחיים של המנכ"ל

 ".האסיפה זימון לדוח 2בסעיף  המפורטים

 פרטים נוספים לעניין ההחלטה שעל סדר היום .2

כמנכ"ל החברה, וזאת לאחר הליך איתור , החל מר אופיר שריד לכהן 2019בנובמבר,  1ביום  .2.1

מקיף שקיימה ועדת איתור שהוקמה לצורך איתור מנכ"ל לחברה )שהורכבה מיו"ר 

דירקטורים חיצוניים/בלתי תלויים(, אשר מצאה כי מר שריד הינו  3-דירקטוריון החברה ומ

יו המועמד המתאים ביותר לתפקיד מנכ"ל החברה, בהתחשב, בין היתר, בהשכלתו, כישור

וניסיונו, וכן בהתחשב בהיכרותו רבת השנים עם החברה, פעילותה והאתגרים הניצבים בפניה 

ויחסי העבודה הטובים שלו עם יתר חברי ההנהלה ועם חברי הדירקטוריון דאז, אשר העניקו 

למר שריד יתרון משמעותי ותרמו ליכולתו להיכנס לתפקיד המנכ"ל בצורה חלקה ומיטבית 

 המנכ"ל בהצלחה רבה.ולבצע את תפקיד 

                                                 

נית אשר פרטי החיבור אליה ככל שהנחיות ממשלת ישראל לא יאפשרו התכנסות פרונטלית, תתקיים האסיפה באמצעות שיחת ועידה טלפו  1
 .במסגרת דיווח מיידי במגנ"א בסמוך לפני מועד כינוס האסיפה יימסרו



א בפרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( לדוח התקופתי 26אודות מר שריד, ראו תקנה לפרטים  .2.2

(, 2022-01-029338)אסמכתא מספר:  2022במרץ  14, אשר פורסם ביום 2021של החברה לשנת 

 "(.2021הדוח התקופתי לשנת אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה )"

על ידי ועדת התגמול,  ושל מר שריד כמנכ"ל החברה אשר אושרנאי הכהונה הנוכחיים ת .2.3

של החברה  הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה בהתאם להוראות מדיניות התגמול

שנים אשר צפויות להסתיים  3לתקופה קצובה בת  ונקבע ,םכפי שהייתה בתוקף במועד אישור

אישרה האסיפה הכללית של בעלי  2021ביוני  23ביום וין, כי יצעוד  .2022באוקטובר  31 ביום

המניות של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת התגמול והדירקטוריון( את הארכת תקופת 

מתנאי כהונתו )כחלק  2019המימוש של כתבי האופציה אשר הוענקו למנכ"ל החברה בשנת 

בדבר מכלול תנאי  לפרטים תנאי כהונתו.בשנתיים נוספות וזאת ללא כל שינוי ביתר ( הנוכחיים

)פרטים  'ד בפרק 21 תקנהב)ב( ס"ק ראו  ,"ל החברהמנכשל  הנוכחיים הכהונה וההעסקה

, 2019באוקטובר  3דיווחי החברה מהימים וכן  2021 לשנת התקופתי לדוח נוספים על התאגיד(

, אשר הפרטים הכלולים 2021ביוני  23-ו 2021במאי  18, 2019בדצמבר  10, 2019בנובמבר  21

  2."(הנוכחיים של המנכ"ל הכהונה תנאי)" בהם מובאים בזאת על דרך ההפניה

 2022באוגוסט  14וביום  דנה ואישרה ועדת התגמול 2022באוגוסט  10-ו 2022אוגוסט  8בימים  .2.4

מנכ"ל החברה, מר אופיר שריד,  הארכת תקופת הכהונה של אתדירקטוריון החברה  אישר

הכהונה בתנאים זהים לתנאי , 2022בנובמבר  1מיום  החל( שנים, 3לתקופה נוספת בת שלוש )

נה אחד עם הוראות מדיניות העולים בק, למעט בשינויים הבאים, הנוכחיים של המנכ"ל

)כפי שאושרה באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה  של החברההעדכנית  התגמול

 : (ללא שינויהעסקתו ייוותרו כהונתו ו)יתר תנאי  "(מדיניות התגמול)" 3(2021מאי חודש ב

הארכת תקופת ההתקשרות בשלוש שנים נוספות )דהיינו,  -תקופת ההתקשרות  .2.4.1

 ."(התקופה הקצובה)"( 2025באוקטובר  31 עד ליום

המנכ"ל לסך של  בתנאי הכהונה שלעדכון שכר הבסיס הקבוע  -תגמול קבוע  .2.4.2

של המנכ"ל ומדיניות  תנאי הכהונה בהתאם להוראות , כאשרש"ח 165,000

בתנאי שכר הבסיס יהיה צמוד )כלפי מעלה( למדד הקבוע  ,התגמול של החברה

 (.2019 גוסטשל המנכ"ל )חודש או הכהונה הנוכחיים

 ()הענקת כתבי אופציה תגמול הוני .2.4.3

בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה ולתכנית האופציות של החברה, 

( 2022בנובמבר  1במועד תחילת תקופת כהונתו המוארכת של המנכ"ל )קרי, ביום 

 כמפורט להלן: היוקצו למנכ"ל כתבי אופצי

כתבי אופציה בכמות המשקפת שווי  יוענקולמנכ"ל  - ההאופציכתבי  היקף .א

משכורות חודשיות )ברוטו( בגין כל שנת כהונה )היינו, שלוש מנות  12הוגן של 

כתבי משכורות )ברוטו( כל אחת( )" 12שוות של כתבי אופציה בשווי הוגן של 

                                                 

 086181-01-2021, 119905-01-2019 ,119902-01-2019, 113479-01-2019, 110122-01-2019, 100849-01-2019אסמכתאות מספר:   2
 , בהתאמה.2021-01-086181-ו

)אסמכתא  2022במאי  5לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו בנספח א' לדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום   3
 (, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.2021-01-078276מספר: 



 

)לכל התקופה(  שנים 3עבור  "(. השווי ההוגן של כלל כתבי האופציההאופציה

ציה הכמות הסופית של כתבי האופ ש"ח. מיליון 6.25-כיעמוד על סך של 

ההענקה בהתאם למחיר המימוש שייקבע במועד  מועדסמוך לתיקבע ב

 .הלןההענקה בהתאם למנגנון האמור ל

החברה ל "כתבי האופציה למנכ הענקתמועד  - מועד הענקת כתבי האופציה .ב

( מועד תחילת תוקפו של הסכם העסקתו החדש) 2022בנובמבר  1ליום  ייקבע

קבלת כל האישורים הנדרשים ל בכפוףוהן תוקצינה לו "( הההענק מועד)"

 (לרבות הקצאת כתבי האופציה) תנאי כהונתו והעסקתו לחידושעל פי דין 

 ."(הבורסה)" מ"אביב בע-וכן לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל

מחיר המימוש  .ל ללא תמורה"כתבי האופציה מוצעים למנכ - מימוש מחיר .ג

מחיר  קרי ,דיניות התגמולמהוראות בהתאם ל של כתבי האופציה ייקבע

משוקלל של שערי הנעילה של ממוצע  (א: )ייקבע לפי הגבוה מבין המימוש

; ההענקה למועד שיקדמו המסחר ימי 30 מניית החברה בתקופה מייצגת של

שער הסגירה של מניית החברה ביום המסחר האחרון שקדם למועד ( ב)

 ובהתאם כאמור והכל להתאמות כפוף יהיה המימוש מחיר. ההענקה

 "(.המימוש מחיר)" החברה של האופציות ולתכנית התגמול למדיניות

מדיניות התגמול ותכנית הוראות בהתאם ל - ופקיעה מימוש, הבשלה מועדי .ד

 מנות בשלוש תתגבש האופציה לכתביל "המנכ זכאות, של החברה האופציות

ממועד בתום שנתיים והשנייה תתגבשנה  הראשונה המנה: כדלקמן, שוות

המנה השלישית תתגבש ו בתום שנתיים ממועד ההבשלה נהההענקה ותפקע

חודשים ממועד  12בתום שלוש שנים ממועד ההענקה ותפקע בתום 

)לרבות הבשלה הבמקרים של סיום כהונה יחולו הוראות הפקיעה ו .ההבשלה

 .הנוכחי של המנכ"ל לפי הסכם ההעסקההבשלה מוקדמת( 

של  יםהנוכחיהכהונה  תנאיל זהיםיתר תנאי כתבי האופציה ייוותרו  .ה

 .המנכ"ל

אישור האורגנים  - הסמכה לעניין הקצאת כתבי האופציה במועד ההענקה .ו

כולל גם , ל"המוסמכים של החברה לתנאי כהונתו והעסקתו של המנכ

 לכך המוסמכיםלרבות באמצעות )הדירקטוריון אישור והסמכה של 

את הפעולות הנדרשות לצורך הקצאת כתבי האופציה לבצע  (מטעמו

בהתאם לכמות הסופית שתיקבע במועד הענקה וכן לפרסם דוח הצעה 

 במסגרתו 2022בנובמבר  1-פרטית בהתאם למועד ההענקה שנקבע כ

בהתאם לנוסחת  מחיר המימוש של כתבי האופציההכמות הסופית ו וייקבע

  4מחיר המימוש כמפורט להלן.

                                                 

בנסיבות בהן נקבע בהסכם העסקה מועד הענקה ספציפי שהינו מאוחר ממועד , בהתאם למדיניות התגמול של החברהיצוין כי   4
 .ביחס למועד ההענקה שנקבע בהסכם ההעסקה, בהתאם לעקרונות דלעיל, אישור האסיפה הכללית יחושב מחיר המימוש



 בדבר וחותהד לתקנות השישית לתוספת בהתאם נתונים תמצית תובא להלן .2.4.4

על בסיס הנתונים של אומדן התגמולים  שנתי בחישוב) החברה "ללמנכ תגמול

 :(תקופה של שנה אחת בראי ,כיום הקיימים

זכויות סוציאליות הנתון דלעיל משקף את עלות השכר השנתית הכוללת של המנכ"ל, במונחי עלות מעסיק משוערים, כולל  [1]
 וזכויות נלוות נוספות. 

תקרת המענק השנתי של המנכ"ל בהנחת עמידה מלאה בכל היעדים על פי מדיניות התגמול )בנוסחה הנתון דלעיל משקף את  [2]
 נכון למועד זה(, ולא את המענק בפועל.

הנתון דלעיל משקף ממוצע עלות שנתית ממוצעת בגין הקצאת כתבי האופציה למנכ"ל )קרי, חלוקת השווי ההוגן המצרפי של  [3]
שנות כהונה(. יצוין כי על פי כללי  3-לעיל ב 2.4.3כתבי האופציה החדשים שיוענקו למנכ"ל בגין תפקידו כאמור בסעיף 

חותיה הכספיים בגין הענקת כתבי האופציה תירשם באופן שונה ולא החשבונאות העלות אותה צפויה החברה לרשום בדו
באופן לינארי, כך שבשנה הראשונה תירשם עלות גבוהה יותר מהעלות השנתית הממוצעת ובשנה האחרונה תירשם עלות 

 כאמור לעיל נמוכה יותר מהעלות השנתית הממוצעת, והכל בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים. לשלמות התמונה יצוין, כי
ל הוקצו לו כתבי אופציה אשר תקופת מימושם הוארכה, אשר אינם חלק מתנאי של המנכ" הנוכחייםכחלק מתנאי כהונתו 

  "ל והם ייוותרו בעינם.נככהונתו והעסקתו החדשים של המ

 שעל סדר היום תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לעניין ההחלטה  .2.5

הארכת ריון החברה, בישיבותיהם כאמור לעיל, אישרו פה אחד את ועדת התגמול ודירקטו

תנאי כהונתו )ובכלל כך את עקרונות התגמול ההוני המוצע( של מר שריד כמנכ"ל החברה, בין 

 היתר, על בסיס עיקרי השיקולים והנימוקים שלהלן: 

בקרב חברי ועדת התגמול והדירקטוריון שוררת הערכה רבה למנכ"ל החברה  .2.5.1

 ולהישגים הוביל את החברה להצלחותהלך תקופת כהונתו הראשונה במאשר 

על רקע האתגרים בפניהם ניצבה החברה בתקופה זו, ובכללם  טבפר ,יםמשמעותי

התפרצות נגיף הקורונה בראשית שנת  התמודדותה עם ההשפעות הדרמטיות של

עסקיה של , וכן הערכה רבה לפועלו של המנכ"ל בשנים אלו לפיתוח ולגיוון 2020

 החברה ותחומי פעילותה וליצירת שדרת ניהול מקצועית וחזקה.

ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי טובתה של החברה מחייבת את המשך  .2.5.2

כהונתו של המנכ"ל לתקופה כהונה נוספת, וכי כישוריו המיוחדים של המנכ"ל 

ם חיוניים לחברה לצורך עמידתה בהצלחה באתגרים המשמעותיים העומדי

 בפניה בשנים הקרובות והגשמת יעדיה כחברה מובילה במשק הישראלי. 

ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את מרכיבי התגמול של מנהלים כלליים  .2.5.3

מקבילים בחברות ציבוריות בישראל בסדר הגודל של החברה, בהתבסס על 

הכולל נתונים השוואתיים אשר נערכו על ידי יועצים חיצוניים, ומצאו כי התגמול 

של המנכ"ל עולה בקנה אחד עם נתונים השוואתיים אודות תגמול מנהלים 

 כלליים בחברות ציבוריות הדומות לחברה במאפייני פעילותן ובגודלן.

ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תנאי הכהונה של המנכ"ל הינם סבירים  .2.5.4

יחודית של והולמים בהתחשב במורכבות תפקידו, ובהתחשב בתרומתו הרבה והי

 המנכ"ל להתפתחות החברה ולהשאת רווחיה לטובת כלל בעלי מניותיה.

נוסחת המענק שנקבעה ביחס למנכ"ל מבוססת על ביצועים כספיים של החברה  .2.5.5

בראייה ארוכת טווח, וקובעת נוסחה ברורה המבוססת על עמידה בתוצאות 

 תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות  פרטי מקבל התגמולים
 (ח"באלפי ש)

 כ תגמולים"סה
 (ח"באלפי ש)

היקף  תפקיד שם
 משרה

 שעור החזקה בהון 
כתבי לפני הקצאת )

 (האופציה
 תשלום הוני בונוס שכר 

אופיר 
 6,892 [3] 822,0 [2] 822,0 [1] 82,72 -- 100% ל "מנכ שריד



 

של עסקיות מאתגרות ותחרותיות העולות בקנה אחד עם יעדיה העסקיים 

החברה, תוך התחשבות, בכפוף למגבלות הקבועות בדין, בהערכה אישית של 

 ותרומתו האישית לחברה. המנכ"ל

ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את היחס בין תנאי הכהונה של המנכ"ל לבין  .2.5.6

השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה, ומצאו כי יחס זה הינו סביר ואין בו 

 חסי העבודה בחברה.כדי להשפיע לרעה על י

 תנאי הכהונה של המנכ"ל הינם בהלימה למדיניות התגמול של החברה. .2.5.7

בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל, ועדת התגמול  .2.5.8

והדירקטוריון בדעה כי התגמול הכולל של מנכ"ל החברה הינו תגמול ראוי וסביר 

 ומקדם את טובתה של החברה. 

 שעל סדר יומה של האסיפה חלטההההרוב הדרוש לאישור  .3

( לחוק החברות, רוב 1)ג272בהתאם להוראות סעיף הינו,  ההחלטה שעל סדר היוםהרוב הנדרש לקבלת 

רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה 

ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: )א( במניין קולות הרוב באסיפה 

המשתתפים בהצבעה; במניין כלל  ,ין אישי באישור ההחלטהישאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענ

הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; )ב( סך קולות המתנגדים מקרב 

ור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא עלה על שיע

 בחברה. 

לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה  276על פי הוראות סעיף 

על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי  -באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה 

 לא יצביע וקולו לא יימנה.באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, 

 .לחוק החברות, בשינויים המחויבים 276הוראות סעיף  ועל מי שיש לו עניין אישי, יחול

 מניין חוקי ואסיפה נדחית .4

לתקנות ההתאגדות של החברה, בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם  59מניין חוקי יתהווה, בהתאם לתקנה 

ות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן לפח 25%או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם 

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

השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה 

"(. אם האסיפה הנדחיתעלי המניות )"ולאותו מקום, מבלי שתהא על החברה חובה להודיע על כך לב

לאסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה הנדחית, יהוו 

 בעלי המניות הנוכחים בה מניין חוקי.

  



 המועד הקובע והזכאות להצביע באסיפה .5

)ג( לחוק החברות 182המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה בהתאם לסעיף  .5.1

 ״(.המועד הקובע)״ 2022 אוגוסטב 23, 'גיום לתקנות ההצבעה, הינו  3ולתקנה 

-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס .5.2

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר "(, כל תקנות הוכחת בעלות במניה)" 2000

הבורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם 

החברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה 

 1בהתאם לטופס אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, 

 (."אישור בעלותשבתוספת לתקנות הוכחת בעלות במניה )"

בעל מניות כאמור לעיל זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק  .5.3

את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש 

 שבון ניירות ערך מסוים.זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לח

 אופן ההצבעה .6

 הצבעה באמצעות שלוח .6.1

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח 

בהתאם לאמור בתקנון החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, 

לפני המועד הקבוע לאסיפה  שעות 48יפקיד את ייפוי הכוח במשרדה הרשום של החברה לפחות 

או לאסיפה הנדחית. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל 

 כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי.

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה ומשלוח הודעות עמדה .6.2

באסיפה, רשאי להצביע בהתאם לתקנות ההצבעה, בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע 

בהחלטות המובאות לאישור האסיפה, באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של 

בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה. ההצבעה 

באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף 

בעצמו ו/או באמצעות שלוח, תעשה באמצעות חלקו השני של כתב השתתפותו באסיפה 

 ההצבעה המצורף לדוח זה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי 

שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו  4החברה עד 

ש לצרף אליו, למשרדי החברה. חבר בורסה ישלח בדואר כתב ההצבעה והמסמכים שי

אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי ההעמדה, ככל שיוגשו, באתר 

ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו 

י אין הוא מעוניין לקבל קישורית חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בכל המניות לחבר הבורסה כ

כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע, 

 או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה, 

ודעות העמדה )ככל שתוגשנה לחברה( וסדר היום המעודכן )ככל שיפורסם( הינן כדלקמן: ה



 

"(; אתר אתר ההפצה)" http://www.magna.isa.gov.il אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:

. בעל מניות רשאי כמו כן לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה ///:maya.tase.co.ilhttpsהבורסה: 

 את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתוגשנה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או 

ך סך כל זכויות יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתו

לחוק החברות, זכאי  268ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 

 לתקנות ההצבעה. 10לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 

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

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .6.3

( לחוק החברות, רשאי להצביע באמצעות כתב 1)177ניות לא רשום כהגדרתו בסעיף בעל מ

הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית )כהגדרתה להלן(, הכל בהתאם ובכפוף 

 לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות 

לחוק  2וכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'י

", לפי חוק ניירות ערך"-" ומערכת ההצבעה האלקטרונית)" 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

לחוק ניירות ערך  2יא44המקרה(. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 

 .https://votes.isa.gov.ilהינה 

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, 

( שעות לפני מועד כינוס 6ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש )

 12ל ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע ע

"(. יובהר כי, ההצבעה באמצעות מועד נעילת המערכתשעות לפני מועד כינוס האסיפה )"

מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא 

 יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

ת ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל הצביע בעל מניו

מצעות כתב הצבעה או מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה בא

 ההצבעה האלקטרונית. תבאמצעות מערכ

 בקשה להכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה .7

)ב( לחוק החברות לכלול נושא על סדר 66לפי סעיף המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה 

ימים לאחר מועד זימון האסיפה. יצוין כי ככל שהוגשה בקשה לפי  (7) שבעההיום של האסיפה הינו עד 

ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן  -סעיף זה לעיל 

 החברה שבאתר ההפצה. לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי

  

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


 עיון במסמכים .8

המוצעת, בכפוף לכל  הבעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה וביתר המסמכים הנוגעים להחלט

ה', בשעות העבודה המקובלות, -, הרצליה פיתוח, בימים א'1דין, במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן 

-09חורב, בטלפון: -לאחר תיאום מראש עם ראש מטה החברה ומזכירת החברה, עו"ד ענבל זכאי

9525561. 

 בכבוד רב,

  מליסרון בע"מ 

 
 : נחתם על ידי

 כספיםאורן הילינגר, סמנכ"ל 
 חורב, ראש מטה החברה ומזכירת החברה-עו"ד ענבל זכאי

 
 



 

 

 כתב הצבעה 

 )"תקנות ההצבעה"( 2005-בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"ו

 חלק ראשון

 שם החברה .1

 מליסרון בע"מ.

 סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה .2

 14:00בשעה  ,2022, ספטמברב 21-ה ,'דביום שתתכנס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה, 

 נדחית אסיפה ובכל ,1, הרצליה פיתוח2001, בית מרכזים 1שד' אבא אבן  - במשרדי החברה

 "(.האסיפה)"

 ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ושלגבישעל סדר היום הנושא  .3

( שנים, 3הארכת תקופת הכהונה של מנכ"ל החברה, מר אופיר שריד, לתקופה נוספת בת שלוש ) אישור

למעט בשינויים כפי  ,הכהונה הנוכחיים של המנכ"ל, בתנאים זהים לתנאי 2022בנובמבר  1מיום  החל

הכל בהתאם ו "(דוח זימון האסיפהשכתב הצבעה זה מצורף אליו )" שמפורטים בדוח זימון האסיפה

 .לדוח זימון האסיפה 2לעקרונות המפורטים בסעיף 

 : ההחלטהנוסח 

לאשר את הארכת תקופת הכהונה של מנכ"ל החברה, מר אופיר שריד, לתקופה נוספת בת שלוש "

למעט  הכהונה הנוכחיים של המנכ"ל,, בתנאים זהים לתנאי 2022בנובמבר  1מיום  החל( שנים, 3)

לדוח  2הכל בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף ו האסיפה בשינויים כפי שמפורטים בדוח זימון

 ."זימון האסיפה

 המוצעת השניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטהמקום והשעות  .4

 להחלטה המוצעת,וביתר המסמכים הנוגעים  זימון האסיפה לעיין בדוחבעלי המניות של החברה יוכלו 

ה', -, הרצליה פיתוח, בימים א'2001, בית מרכזים 1בשד' אבא אבן  ,בכפוף לכל דין, במשרדי החברה

מזכירת החברה, עו"ד ענבל ו ראש מטה החברה בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם

  .09-9525528 , בטלפון:חורב-זכאי

  שעל סדר יומה של האסיפה החלטהה לאישורהרוב הדרוש  .5

( לחוק החברות, רוב 1)ג272בהתאם להוראות סעיף יום הינו, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר ה

רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה 

ובלבד שיתקיים אחד מאלה: )א( במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות 

המשתתפים בהצבעה; במניין כלל  ,ין אישי באישור ההחלטהיענ שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי

הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; )ב( סך קולות המתנגדים מקרב 

בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה 

 בחברה.

                                                 

באמצעות שיחת ועידה טלפונית אשר פרטי האסיפה  תתקיים, התכנסות פרונטליתשהנחיות ממשלת ישראל לא יאפשרו  ככל  1
 בסמוך לפני מועד כינוס האסיפה. א"במגנ מיידיהחיבור אליה יימסרו במסגרת דיווח 



 

 

לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה  276על פי הוראות סעיף 

על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי  -באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה 

 באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

 .לחוק החברות, בשינויים המחויבים 276ף הוראות סעי ועל מי שיש לו עניין אישי, יחול

 ציון זיקתו של בעל המניות .6

בעל עניין או בעל שליטה בחברה האם הינך מוקצה מקום לסימון  ,זה בחלקו השני של כתב הצבעה

לא כי , יובהר .לתיאור מהות הזיקהכן ו, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ההחלטהאישור אישי ב

 .הקולות לא תבוא הצבעתו במניין, או לא תיאר את מהות הזיקהסימן בעל מניות כאמור 

 תוקף כתב הצבעה .7

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם  .7.1

נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית )כהגדרת מונחים אלה 

 ( לחוק2)177יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף לכתב ההצבעה כמו כן,  זימון(.הבדוח 

, אם בעל המניות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות החברות

 רשום בספרי החברה.

שעות  4יש להמציא את כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים לו, למשרדי החברה עד  .7.2

הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה  "מועד ההמצאה"לעניין זה  לפני מועד כינוס האסיפה.

 .והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .8

, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ( לחוק החברות1)177כהגדרתו בסעיף  בעל מניות לא רשום

ל בהתאם ובכפוף לתנאים שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית )כהגדרתה להלן(, הכ

 . ההצבעה הקבועים בתקנות

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל 

לחוק ניירות ערך,  2מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' בעל

", לפי המקרה(. חוק ניירות ערך"-" ולקטרוניתמערכת ההצבעה הא)לעיל ולהלן: " 1968-תשכ"ח

לחוק ניירות ערך הינה  2יא44כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 

https://votes.isa.gov.il. 

זה, ההצבעה בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין 

( שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או 6באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש )

שעות לפני מועד כינוס  12במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 

נית תהיה "(. יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרומועד נעילת המערכתהאסיפה )"

תה באמצעות המערכת אחרי ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנו

 מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות 

או באמצעות  בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה

 .מערכה ההצבעה האלקטרונית

https://votes.isa.gov.il/


 

 

 מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .9

 , הרצליה פיתוח.2001, בית מרכזים 1שד' אבא אבן  -משרדי החברה 

 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף .10

 באסיפה ולהצביע בה

ותוגש עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון הודעת עמדה של בעל מניות אפשר  .10.1

ידי בעלי אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה על  להמצאת תגובת דירקטוריון להודעות עמדה,

המניות, והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו עד חמישה ימים 

 לפני מועד האסיפה.

 לחוק החברות( ג)182 בהתאם לסעיף הצביע באסיפהל תומניה ילקביעת זכאות בעל המועד .10.2

 "(. המועד הקובע)" 2202 ,אוגוסטב 23-ה ,'ג יום, הינו לתקנות ההצבעה 3ובתקנה 

 כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה .11

את נוסח כתב ההצבעה, הודעות כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא 

אתר ההפצה של  העמדה )ככל שתוגשנה לחברה( וסדר היום המעודכן )ככל שיפורסם( הינן כדלקמן:

הבורסה:  אתר"(; אתר ההפצה)" http://www.magna.isa.gov.ilרשות ניירות ערך: 

https://maya.tase.co.il.  בעל מניות רשאי כמו כן לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב

 ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתוגשנה.

 הערות נוספות כנדרש על פי תקנות ההצבעה .12

 ו הוא מחזיק את מניותיו,מחבר הבורסה שבאמצעות בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות .12.1

, אם ביקש זאת, ובקשה אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד בסניף של חבר הבורסה או בדואר

וכן בעל מניות לא רשום רשאי להורות לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים 

 .שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה  בעל מניות לא .12.2

והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא 

אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל 

עתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הוד

 עמדה.

מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או במועד הקובע בעל מניות אחד או יותר המחזיק  .12.3

יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות 

 , זכאיהחברות לחוק 268כהגדרתו בסעיף  ,ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה

  לתקנות ההצבעה: 10לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 

מסך כל זכויות  5%כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה נכון למועד משלוח  .12.3.1

ש"ח ע.נ. כ"א  1רגילות בנות  מניות 2,373,700.45-כההצבעה בחברה הינה סך של 

 של החברה. 

http://www.magna.isa.gov.il/
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מסך כל זכויות  5%נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, כמות המניות המהווה  .12.3.2

-כההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה הינה סך של 

 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה. 1 ת בנותרגילו ניותמ 1,150,167.78

נושא לסדר היום, , לרבות הוספת האסיפה לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום .13

עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו 

 .בדיווחי החברה שבאתר ההפצה

)ב( לחוק החברות לכלול נושא על סדר 66המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 

מועד זימון האסיפה. כמו כן, במקרה בו יחליט ( ימים לאחר 7היום של האסיפה הינו עד שבעה )

דירקטוריון החברה על הוספת נושא לסדר היום של האסיפה נשוא כתב הצבעה זה בעקבות בקשה של 

ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג 5בעל מניות כאמור, בהתאם לתקנה 

, תמציא החברה כתב הצבעה מתוקן לא יאוחר 2000-בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, תש"ס

 ( ימים לאחר זימון האסיפה.14מארבעה עשר )

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב 

 הצבעה זה, בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

 ביטול כתב הצבעה .14

ולאחר ועד כינוס האסיפה, לפנות למשרדה הרשום של החברה שעות לפני מ 24בעל מניות רשאי, עד 

ן זה, למשוך את כתב יהחברה, או עובד אחר שמונה לעני תשל מזכיר השהוכיח את זהותו להנחת דעת

 .ההצבעה ואישור הבעלות שלו



 

 

 חלק שני  - כתב הצבעה

 :חלק א'

 "(.החברה: מליסרון בע"מ )"שם החברה .1

, 2001, בית מרכזים 1שד' אבא אבן  -משרדי החברה : כתבי ההצבעה(מען החברה )למסירה ומשלוח  .2

 הרצליה פיתוח.

 .520037789 :מס' חברה .3

 .14:00, בשעה 2022 ספטמברב 21-ה ,'ד יום: האסיפהמועד  .4

 .מיוחדת: אסיפה סוג האסיפה .5

 .2022 אוגוסטב 23-ה ,'גיום : המועד הקובע .6

 

 :)ימולא על ידי בעלי המניות( חלק ב'

 בעל המניותפרטי  .7

 שם בעל המניות: ______________________. 7.1

 מס' תעודת זהות: _____________________. 7.2

 מס' דרכון )אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית(: _______________________. 7.3

המדינה שבה הוצא הדרכון )אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית(:  7.4

.______________ 

 בתוקף עד ליום )אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית(: ______________.הדרכון  7.5

 מס' תאגיד )אם בעל המניות הוא תאגיד(: ______________________________. 7.6

 מדינת התאגדות )אם בעל המניות הוא תאגיד(: ___________________________. 7.7

  



 

 

 אופן ההצבעה .8

 היום סדר על הנושא
 2ההצבעה אופן

 אתה בעל  האם
 אישי עניין בעל, שליטה

 3ההחלטה באישור

 *כן לא נמנע נגד בעד

לאשר את הארכת תקופת הכהונה של מנכ"ל החברה, מר 
מיום  החל( שנים, 3אופיר שריד, לתקופה נוספת בת שלוש )

הכהונה הנוכחיים , בתנאים זהים לתנאי 2022בנובמבר  1
שמפורטים בדוח זימון כפי למעט בשינויים  של המנכ"ל,

 2הכל בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף ו האסיפה
 .לדוח זימון האסיפה

     

 :נא פרט מהות הזיקה הרלבנטית* 

 ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________ 

 

 בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?  

 [סמן]האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? 

 לא כן ?בחברה 4עניין בעל אתה האם

 לא כן בחברה?  5האם אתה נושא משרה בכירה

 לא כן ?6האם אתה משקיע מוסדי

      

 הערות בהתאם לתקנות ההצבעה

כתב , (( לחוק החברות1)177 לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף .א
 .הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות

בצירוף רק כתב ההצבעה תקף  -לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  .ב
 צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות. 

  : ___________תאריך

               ____________________ 

           חתימת בעל המניות          

                                                 

 דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.  2
 יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא   3
 לחוק ניירות ערך. 1כהגדרתו בסעיף   4
 )ד( לחוק ניירות ערך.37כהגדרתו בסעיף   5
-לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלית באסיפה כללית(, תשס"ט 1כהגדרתו בתקנה   6

 .1994-משמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כ2009


