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 ( בע"מ1993כפרית תעשיות )

 )"החברה"(       

 

 לכבוד     לכבוד

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

www.isa.gov.il   www.tase.co.il  

 

בהתאם לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(,  מתקן דוח מיידי הנדון: 

)"תקנות עסקה עם בעל שליטה"(; והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית  2001-התשס"א

מיוחדת של בעלי מניות החברה שעל סדר יומה, אישור עסקה אשר לבעל השליטה בחברה 

  עניין אישי בה

"(, תקנות ניירות ערך )עסקה בין חוק החברות)" 1999-בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט

"(, תקנות החברות תקנות עסקה עם בעל שליטה)" 2001-חברה לבין בעל שליטה בה(, תשס"א

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

 2005-תב והודעות עמדה(, תשס"ו"(, תקנות החברות )הצבעה בכתקנות הודעה ומודעה)" 2000

החברה  ,1970-ל"תש(, יםיומיד תקופתיים דוחות)ערך  ניירות"( ותקנות בכתב הצבעה תקנות)"

"(, האסיפהמתכבדת בזאת להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה )"

משרדי במשרדי החברה בקיבוץ כפר עזה )" 10:00 בשעה 14.02.2019, מישיחביום שתתכנס 

שכירות עם קיבוץ כפר עזה, בעל  םבהסכ החברה התקשרותאישור "(, שעל סדר יומה החברה

 ."(שכירותה הסכם)" כמפורט בדוח זה להלן"( הקיבוץ)" השליטה בחברה

 :המפורט להלן על סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת יובא הנושא .1

 קיבוץהעם  חדש שכירות םבהסכ אישור התקשרות החברה

 11-עשרים וארבע שנים וקיבוץ לתקופה בת העם חדש שכירות  םהתקשרות החברה בהסכ אישור

    וסיומה ביום 1.6.2018שתחילתה ביום  שנים(, 12.5)שהם  ( חודשים150) מאה וחמישיםחודשים 

לחברה קיימת הזכות להביא את הסכם . על אף האמור, "(השכירות תקופת)" 30.4.2043

 ( מתחילת תקופת השכירות.שנים 12.5שנים וחצי ) העשר יםתלידי סיום לאחר שהשכירות 

שנים  12)שהם  חודשים (149)מאה ארבעים ותשעה של  , לרבות אופציה להארכה30.11.2030

 .נוספים וחמישה חודשים(

לתקופה עם הקיבוץ חדש התקשרות החברה בהסכם שכירות : "לאשר את נוסח ההחלטה המוצע

. על אף 30.4.2043 וסיומה ביום 1.6.2018שתחילתה ביום חודשים  11-עשרים וארבע שנים ובת 

שנים  העשר יםתהאמור, לחברה קיימת הזכות להביא את הסכם השכירות לידי סיום לאחר ש

 שנים(, 12.5)שהם  ( חודשים150וחמישים )מאה ( מתחילת תקופת השכירות.שנים 12.5וחצי )

, לרבות אופציה להארכה של מאה ארבעים 30.11.2030וסיומה ביום  1.6.2018שתחילתה ביום 

 ככל. 30.4.2043, עד ליום נוספים שנים וחמישה חודשים( 12)שהם  ( חודשים149ותשעה )

 עוד כל, התנאים לגבי הקיבוץ עם להסכמה ותגיע נוספת בנייה לבצע מעוניינת תהיה שהחברה

מסך השטחים הבנויים במועד דוח זה, לא  (10%עשרה אחוזים ) על תעלה לא הנוספת הבנייה
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 יהיה צורך בקבלת אישור האסיפה הכללית".

ל סדר יומה של שעחלטה הלהלן פרטים הנדרשים מכוח תקנות עסקה עם בעל שליטה, לצורך ה .2

 האסיפה המיוחדת:

 שכירות ההסכם  עיקריתיאור  .2.1

. 30.5.2018קיים הסכם שכירות אשר פקע ביום  היה בין החברה לבין הקיבוץ .2.1.1

המובא לאישור האסיפה הכללית לפי החדש, תקופת השכירות בהסכם השכירות 

, כאשר לחברה 203030.1130.4.2043.ותסתיים ביום  1.6.2018דוח זה, תחל ביום 

אריך את שנים.  12.5ביא את הסכם השכירות לידי סיום לאחר קיימת אופציה לה

  .30.4.2043 הסכם השכירות עד ליום

מקרקעין עליהם ממוקמים מפעל  תשכור מן הקיבוץהחברה על פי הסכם השכירות,  .2.1.2

מ"ר )מחולק לסוגים כמתואר  16,893של כולל החברה ומשרדי החברה בשטח 

 . "(המושכר השטח)" בטבלה מטה(

, מתחילת תקופת השכירות שנים( 5חמש )במהלך תקופת השכירות ובטרם חלוף כל  .2.1.3

בלתי תלוי, אשר יבחן ויעריך את דמי חיצוני ימנו הצדדים בהסכמה, שמאי 

בהתאם להערכת  יעודכנו השכירות דמיו השכירות הראויים נכון לאותו מועד

 ימונה החברה מטעם השמאי כי, מובהר ספק הסר למען .כאמורהחיצוני השמאי 

 .הביקורת ועדת ידי-על

כל צד שמאי  ימנה, החיצוני שהצדדים לא יגיעו להסכמה באשר לזהות השמאי ככל .2.1.4

, בלתי תלוי אשר יבחן ויעריך את דמי השכירות הראויים נכון לאותו מועד חיצוני

ככל שהפער בין שתי  .דמי השכירות יעודכנו בהתאם לממוצע השמאויות כאמורו

 הצדדים בהסכמה(, ימנו %710אחוזים ) שבעהעשרה השמאויות הנ"ל יעלה על 

שמאי שלישי מכריע אשר החלטתו בנוגע לדמי השכירות  השמאים של שני הצדדים

( שנים. עדכון דמי השכירות בהתאם 5הראויים תחייב את הצדדים למשך חמש )

ינו מחייב קבלת אישורים נוספים של מי למנגנון השמאויות הנ"ל ייעשה באופן שא

  .מהצדדים

 - 2.1.3 2.1.3בסעיפים דמי השכירות שייקבעו בהתאם למנגנון המוזכר במקרה ש .2.1.5

2.1.4 2.1.4  ,( מדמי %710אחוזים ) שבעהעשרה יעלו בשיעור העולה על לעיל

באותה עת, אזי התוספת מעל השיעור הנ"ל תהא כפופה השכירות המשולמים 

לגבי עסקה שבין החברה לבין בעל השליטה בה הנדרש על פי דין לאישור מחדש 

שהתוספת כאמור ככל  .יהיה בעל השליטה בחברה באותה עת( שהמשכיר)ובלבד 

והקיבוץ לא יסכים להמשיך את השכירות בדמי שכירות  ,כדיןמחדש  לא תאושר

( מדמי השכירות המשולמים באותה %710אחוזים ) שבעהעשרה שאינם עולים על 

 ( שנים.5בתום אותה תקופה של חמש )יבוא לידי סיום  עת, הסכם השכירות

האמור, וכן מנימוקים נוספים כפי שיפורטו בדוח זה להלן, החליטו ועדת  לאור .2.1.6

 עם החברה של השכירות החדש הסכםודירקטוריון החברה לאשר את   הביקורת

 .הקיבוץ

 התמורה בגין הסכמי השכירות .2.2

דמי שכירות חודשיים  חברה לקיבוץה שלםהנכס מהקיבוץ, תתמורת שכירת  .2.2.1

'נק :גופן 12   :מעוצב  
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 :כמפורט בטבלה להלן

 ש"כ דמ"סה

 חודשיים

סה"כ 

שטחים 

 במ"ר

מתקנים על 

גגות 

)צ'ילרים, 

בליטות 

בגגונים 

 במ"רוכו'(, 

מאגר 

מים 

 )מ"ר(

מבנים 

יבילים/ניידים/סילוסים/מותקנים 

 נוספים )מ"ר(

שטח 

סככות 

 )מ"ר(

שטח 

 מבנה

 (ר"מ)

 שימוש מפלס

 עיקרי

 מבנה

649,02           

 ₪

אחסנה קרקע 1200 107     דרום מבנה 

 מערבי

1,743             

₪

ק"א/  205     

 גלריה

67,602           

₪

תעשיה  קרקע 98,2, 468    

ואחסנה

דרום מבנה 

מזרחי

45,501          

₪ 

קרקע 695,0 542     אחסנה צפון מבנה 

מזרחי

53,159          

₪ 

תעשיה/ייצור קרקע ,944, 394     

צפון מבנה 

)מבנה  מערבי

מרכזי(

16,280          

₪ 

משרדים קרקע 8,0     

17,986          

₪ 

/א"ק 2,,69     

גלריה

תעשיה

9,201            

₪ 

/א"ק 460     

גלריה

 משרדים

295               

 ₪  

    58    סככות נוספות סככות

            ₪

2,357 

מבנים    693   

יבילים

מבנים 

יבילים/ניידים 

סלוסים/ 

מתקנים 

 נוספים

             

₪382 

  75     מאגר מים  מיםמאגר

מתקנים  על  אלו מגולמים כבר בשכ"ד של שטחי התעשייה/אחסנה שתחתיהם שטחים 402  -

 גגות 

 כ"סה 14,154 1,569 693 75 402 16,893 235,450

 ₪ 230,000         במעוגל                                                                                                                       ראויים למקרקעי המפעל, דמי שכירות 

 

לדמי השכירות יתווספו הפרשי הצמדה בהתאם למדד המחירים לצרכן הידוע  .2.2.2

"(, ובלבד שדמי הבסיס מדד)" 2018יוני במועד התשלום בפועל לעומת מדד 

 השכירות לא יפחתו בתקופת השכירות ממדד הבסיס.

 (15חמישה עשר )ה ביוםדמי השכירות, בתוספת מע"מ כדין, ישולמו מידי חודש  .2.2.3

 לחקלאות השכירות דמי תשלום את תעביר החברה, הקיבוץ לבקשת. חודש לכל

"ח גשא שהינה, "מבע חקלאית שיתופית אגודה - עזה בכפר וניהול עסקים

 .כדין מס חשבונית קבלת כנגד, הקיבוץ ידי על במלואה המוחזקת

המיסים, ההיטלים, התשלומים ו/או אחרים החלים על הנכס  כלהחברה תישא ב .2.2.4

הקיבוץ יישא  .(הנכס שוכר על חלים הם כי נהוג ואשר) ו/או המתייחסים לנכס

  .מקרקעין של בעלים על דין פי על תחול תשלומו חובת אשרבתשלום מס 

 עניין אישי של בעל השליטה ומהות העניין האישי .2.3

הינו בעל השליטה בחברה ובעל עניין באישור העסקה המפורטת  כפר עזהקיבוץ  .2.3.1

מניות רגילות בנות  13,699,982הקיבוץ מחזיק, נכון למועד דוח זה, עיל. ל 1 1ף בסעי

מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות  57.7% ע.נ. כ"א, המהוות₪  1

'נק :גופן 12   :מעוצב  
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  .ההצבעה בחברה

מהיותו ובע נ 1 1ף המפורטת בסעימהות עניינו האישי של הקיבוץ באישור העסקה  .2.3.2

הנכס צד להסכם השכירות, הזכאי לקבלת דמי השכירות מהחברה בגין השכרת 

 לחברה.

 )ושאר תנאי ההסכם( הדרך שבה נקבעה התמורה .2.4

האחריות על חתימה על הסכם שכירות עם הקיבוץ הייתה של ועדת הביקורת, כאשר 

סמנכ"ל הכספים של החברה, אשר אינו בעל זיקה לבעלת השליטה, ניהל מו"מ עם הקיבוץ, 

החברה ביחס לתמורה, תוך תיאום והשתתפות של ראשת ועדת הביקורת הגב' אלה ויימן. 

אשר קביעתו תחייב את  ,, חיצוני ובלתי תלויהסכימו על מינוי שמאי מוסכםוהקיבוץ 

לשם הערכת דמי השכירות הראויים, לאחר שהתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים הצדדים, 

החברה גיבשה רשימה של שמאים חיצוניים ובלתי תלויים  לצורך כך, .לגבי דמי השכירות

אים הוצגו אשר מכל אחד מהם התקבלה הצעת מחיר לביצוע העבודה. הצעותיהם של השמ

, שקיבל את לקיבוץ והעבירה את הצעתה. ועדת הביקורת בחרה שמאי בפני ועדת הביקורת

 .המלצת ועדת הביקורת

 לדוח מיידי זה. א' נספחכ מצורפת השמאי הערכת

 האישורים הנדרשים  .2.5

 לעיל, הינם: 1 1האישורים הנדרשים לאישור ההתקשרות המפורטת בסעיף 

 .2018, דצמברב 19אישור ועדת ביקורת, אשר נתקבל ביום  .2.5.1

  .2019, ינוארב 3אישור הדירקטוריון, אשר נתקבל ביום  .2.5.2

העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, המבוקש כמפורט בדוח  .2.5.3

 זה.

 פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה .2.6

 .30.5.2018תקף עד ליום  היה ש שכירותקיים הסכם היה כמפורט לעיל, בין החברה לקיבוץ 

 2,695 הינם 2016 בשנתלקיבוץ ששולמו בפועל על ידי החברה החודשיים דמי השכירות 

  אש"ח,

 2,728 םהינ 2017בשנת על ידי החברה לקיבוץ בפועל דמי השכירות החודשיים ששולמו 

 .אש"ח

  1  1 נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון באישור העסקה המפורטת בסעיף .2.7

השכירות עם  םבהסכועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את התקשרות החברה 

 בעל השליטה בחברה, על בסיס הנימוקים המפורטים להלן: 

שכירות עם הקיבוץ הינה התקשרות במהלך העסקים ם ההתקשרות החברה בהסכ .א

 ל של החברה, לטובת החברה ונדרשת להמשך פעילותה השוטפת.הרגי

לשכירות המקרקעין עליהם ממוקמים מפעל החברה ומשרדיה  והשכירות הינ םהסכ .ב

משמש את הנכס . ושטחי אחסנה והם כוללים, בין היתר, משרדים, אולמות ייצור

על  החברה בפעילותה השוטפת, באופן המותאם לצרכי החברה והינו הכרחי לשמירה

 רציפות פעילותה לתקופה ארוכת טווח, דבר המספק לחברה יציבות עסקית.

להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, השיקולים של עלות כלכלית והשלכות  .ג

'נק :גופן 12   :מעוצב  

'נק :גופן 12   :מעוצב  

,מודגש גופן עבור ',נק  :גופן 12   :מעוצב  
:אחרות מודגש עברית ושפות 
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על נושא כוח האדם המיומן המתגורר בסמוך למפעל החברה, מצביעים על כך כי 

בת החברה, אשר תהא העתקת מפעל החברה למקום חלופי היא אפשרות שאינה לטו

 כרוכה בהוצאות כספיות גבוהות, אשר עלולות לפגוע בחברה באופן מהותי.

 12.5 תקופת ההסכם המוצעת עבור הסכמי השכירות הינה ארוכת טווח, לתקופה של .ד

 11-עשרים וארבע שנים ושנים וחמישה חודשים נוספים 12שנים לרבות אופציה של 

 תקופת שכירות ארוכת טווח מעניקה לחברה יציבות וודאות לטווח ארוך.  .חודשים

לאחר משא ומתן מתמשך בין הצדדים נקבעו ותנאי הסכם השכירות דמי השכירות  .ה

הוצגה בפני חברי ועדת חיצונית ובלתי תלויה אשר בהתבסס על הערכת שמאי ו

מי השכירות הינם הביקורת והדירקטוריון. לאור כל זאת ועדת הביקורת קבעה כי ד

 הוגנים וסבירים וכי אין בהם כדי להקנות הטבה כלשהי לבעל השליטה.

לבדיקת התאמת דמי השכירות אחת לחמש שנים לאור מיקום הנכס, עריכת שמאות  .ו

למחירי השוק הינה סבירה והגיונית ואין מקום לבצע הערכות שמאי בתקופות זמן 

 קצרות יותר.

אין באישור ההתקשרות כאמור לעיל משום ביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות,  .ז

 . 1999-התשנ"ט

  יצוין, כי לא היו מתנגדים לעסקה בועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה. .ח

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה  .2.8

 בה 19.12.2018ל החברה מיום הדירקטורים שהשתתפו בישיבות ועדת הביקורת ש .2.8.1

 יו"ר)דח"צ ו אלה ויימן יל, הינםלע 1 1ף נדונה ואושרה העסקה המפורטת בסעי

 .)דירקטורית בלתי תלויה( פלורנטיןאוטולנגי , תרצה )דח"צ( , רוני מנינגרהוועדה(

בה נדונה  ,3.1.2019הדירקטורים שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון של החברה מיום  .2.8.2

)יו"ר(, אלה ויימן  -רם בלינקוב , הינם:לעיל 1 1בסעיף ה המפורטת ואושרה העסק

)דח"צ(, רוני מנינגר )דח"צ(, תרצה פלורנטין )דירקטורית בלתי תלויה(, רז דיאור, 

  ..ילת אפשטייןרפי עדס, אי

שמות הדירקטורים בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בעסקה לפי  .2.9

 מהות עניינם האישי לעיל ו 1  1ף סעי

חברי הדירקטוריון ה"ה שי חרמש, רפאל עדס, איילת אפשטיין, רז דיאור ואופיר ליבשטיין, 

מכוח היותם חברי קיבוץ ו/או מועסקים על ידי הקיבוץ הינם בעלי עניין אישי בהחלטה 

 לעיל.  1 1עסקה בסעיף לאישור ה

 כינוס אסיפה כללית מיוחדת .3

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה לאישור  .3.1

חמישי, ביום האסיפה תתכנס  .עילל 1 1ף בסעי שעל סדר היום המפורטתההחלטה 

  .כפר עזההחברה בקיבוץ  במשרדי 10:00בשעה  14.02.2019

  :שעל סדר היום ההרוב הנדרש לאישור ההחלט .3.2

בהתאם לסעיפים  הינו, 1 1ף בסעי המפורט הנושא לאישור באסיפה הנדרש הרוב .3.2.1

'נק :גופן 12   :מעוצב  

'נק :גופן 12   :מעוצב  

,מודגש גופן עבור ',נק  :גופן 12   :מעוצב  
:אחרות מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק  :גופן 12   :מעוצב  
:אחרות מודגש עברית ושפות 

'נק :גופן 12   :מעוצב  

'נק :גופן 12   :מעוצב  

'נק :גופן 12   :מעוצב  
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( לחוק החברות, דהיינו: רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים 3)א()275 -( ו4)270

ובלבד ין בעקיפין באמצעות שלוח( והזכאים להשתתף בהצבעה, )בין במישרין וב

 : שיתקיים אחד מאלה

ל קולות בעלי המניות שאינם לכמקולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב  ןבמניי .3.2.2

לל הקולות של כ ןבעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניי

 ;הנמנעיםות לקו ןבעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבו

שלעיל, לא  3.2.2 3.2.2המניות האמורים בפסקה עלי ולות המתנגדים מקרב בק סך .3.2.3

 .הרבעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בח

 המועד הקובע: .3.3

המועד הקובע לתקנות הצבעה בכתב,  3וסעיף  ( לחוק החברותג)182לסעיף  בהתאם .3.3.1

ראשון, הינו יום באסיפה להשתתף ולהצביע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה 

  "(.המועד הקובע)", בתום יום המסחר 13.01.2019

לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(,  בהתאם .3.3.2

על מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך , ב2000-התש"ס

אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות -בתל

על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע 

 בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות האמורות.

לחברה  יועבר שלו הבעלות שאישור להורותי כן, בעל מניה לא רשום רשא כמו .3.3.3

לחוק  2סימן ב' לפרק ז' לפי הפועלת האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות

 "(.מערכת ההצבעה האלקטרוניתניירות ערך )"

ל בהתאם וכללית בעצמו או באמצעות שלוח, הכ באסיפהבעל מניות רשאי להצביע  .3.3.4

זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות  דוח להוראות

בעל מניות בחברה. בעלי מניות האוחזים בשטרי מניה לא יהיו זכאים להצביע 

באמצעות שלוחים ביחס למניות הכלולות בשטרי המניה, אלא אם נקבע אחרת 

 בשטרי המניה. 

חתם על ידי הממנה יויערך בכתב י"( יכתב המינויהממנה שלוח להצבעה )" המסמך

ערך כתב המינוי בכתב, יעל ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, י או

מסר לידה, אישור יוייחתם בדרך המחייבת את התאגיד; החברה רשאית לדרוש כי י

 בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. 

ם כתב המינוי )אם ישנו(, או העתק מהם פוי הכוח שמכוחו נחתיהמינוי וכן י כתב .3.3.5

כפי  - יופקדו במשרד הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה

 - שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד

לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי ( 48)לפחות ארבעים ושמונה שעות 

כוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, ין, שבה מתיהענ

יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור במהלך 

האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי. 

 .תה אסיפהלעיל, לא יהיה לו תוקף באו הז בסעיףלא התקבל כתב המינוי כאמור 

לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך  (ד)83להוראות סעיף  בהתאם .3.3.6

ת. לעניין זה הצבעה של בעל מניה בעצמו או אחת, תימנה הצבעתו המאוחר

'נק :גופן 12    ,tluafed :מעוצב  
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באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות 

 מערכת ההצבעה האלקטרונית )כהגדרתה לעיל(.

 ומועד אסיפה נדחית:מניין חוקי  .3.4

בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או לתקנון החברה, מנין חוקי לקיום האסיפה יתהווה  בהתאם

על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך 

 מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה,  לא

היינו ליום חמישי, שבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, בתידחה האסיפה 

 במשרדי החברה, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, 10:00, בשעה 21.02.2019

לתקנון החברה. באסיפה  72.2י המניות בהתאם לתקנה או תתבטל אם כונסה לבקשת בעל

הנדחית בעל מניות אחד יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה ללא קשר לשיעור החזקתו 

 במניות החברה. 

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית: .3.5

ו )ביחס מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדו"ח זה א בעל .3.5.1

 לבעלי מניות לא רשומים( באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות  כתובת .3.5.2

, כתובת אתר האינטרנט של הבורסה http://www.magna.isa.gov.ilהעמדה הינה: 

אתרי )" http://maya.tase.co.ilההצבעה והודעות עמדה הינה: בו מצויים כתבי 

 "(. ההפצה

באמצעות כתב ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי  ההצבעה .3.5.3

 שפורסם באתרי ההפצה. 

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה  .3.5.4

 והודעות העמדה. 

חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה,  .3.5.5

בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתרי ההפצה, 

מצעותו, אלא אם כן הודיע בעל לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך בא

המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי 

 הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

( שעות לפני מועד 4המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו עד ארבע ) .3.5.6

 כינוס האסיפה הכללית.

להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית )בצירוף אישור המועד האחרון  .3.5.7

שעות לפני מועד האסיפה. לאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה  6בעלות(: עד 

 האלקטרונית.

לפני מועד ימים  10עד המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו  .3.5.8

  .04.02.2019האסיפה, קרי, עד ליום 

ימים לפני  5רקטוריון להודעות העמדה: עד המועד האחרון להמצאת תגובת הדי .3.5.9

  .09.02.2019מועד האסיפה, קרי, עד ליום 

אחד  אחוז יותר, שלו או מניה, אחד החברות, בעל )ב( לחוק 66לסעיף  בהתאם .3.5.10

 לכלול נושא מהדירקטוריון לבקש הכללית, רשאי באסיפה ההצבעה מזכויות לפחות

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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 נדון באסיפה להיות מתאים שהנושא ובלבד הכללית, האסיפה של היום בסדר

 החברות )ב( לחוק 66לפי סעיף  הודעה ומודעה, בקשה לתקנות הכללית. בהתאם

 כאמור, בקשה שהוגשה ככל .האסיפה זימון לאחר ימים שבעה עד לחברה תומצא

 באתר יופיעו ופרטיהם יום האסיפה לסדר יתווספו נושאים כי אפשרות קיימת

 ערך. ניירות רשות של ההפצה

( או 5%מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ) בעל .3.5.11

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

 268זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

ין במשרדה הרשום של לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעי

החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות 

 מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

( כאמור, הינה: 5%למועד דוח זה: )א( כמות המניות המהווה חמישה אחוזים ) נכון

( 5%המניות המהווה חמישה אחוזים ) כמותרגילות של החברה; )ב(  מניות 1,187,156.9

מניות רגילות של  502,157.8בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 

 החברה.

 אישי: עניין על הודעה .3.6

לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטות  276להוראות סעיף  בהתאם .3.6.1

ן להשתתף בהצבעה המוצעות נשוא דיווח מיידי זה, יידרש כל בעל מניה המעוניי

לעיל אם לאו. לא  ההחלטה המוצעתלהודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור 

הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה לגבי ההחלטה האמורה. 

יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על 

תף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב בעל מניה המעוניין להשת

 ההצבעה המצ"ב לדוח עסקה זה.

להנחיית הרשות לניירות ערך "גלוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין,  בהתאם .3.6.2

, בעל מניה 2011בנובמבר,  30נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 

את דבר היותו בעל ענין, המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה 

נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה זו וכן פרטים נוספים כנדרש 

בהנחיה. במידה ובעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל 

 הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה. יבייפו

 סמכות רשות ניירות ערך: .3.7

עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או  לתקנות 10לתקנה  בהתאם .3.7.1

( ימים מיום הגשת הדו"ח המיידי, 21עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד )

להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע 

ן הדו"ח באופן ובמועד להתקשרות נשוא דו"ח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקו

 שתקבע.

עיל, רשאית רשות ניירות ל 3.7.1 3.7.1בסעיף הוראה לתיקון הדו"ח כאמור  ניתנה .3.7.2

ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה 

( ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח 3)

י הוראה כאמור על ידי פרסומו בדו"ח מיידי, וכן העסקה. החברה תגיש תיקון על פ

'נק :גופן 12   :מעוצב  
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תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדו"ח 

המיידי בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות 

 ניירות ערך אחרת. 

החברה בדו"ח  הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע ניתנה .3.7.3

 מיידי על ההוראה.

 נציגי החברה לטיפול בדוח המיידי: .3.8

ארצי, ועו"ד שלהבת הטלי ממשרד -החברה לעניין דו"ח מיידי זה: עו"ד רויטל )טלי( בן נציגי

; 03-7778430)מגדל המוזיאון( תל אביב. טלפון:  4שבלת ושות', עורכי דין, מרחוב ברקוביץ 

 .03-7778444פקס: 

 ם:עיון במסמכי .3.9

של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לעסקאות המתוארת לעיל, לרבות המסמכים אשר הוצגו  עותק

בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון וקבלת ההחלטות, יעמדו לעיון 

ה', בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, -במשרדי החברה, בימים א'

 (.08-6809511, פקס: 08-6809580: מר ניסים מזרחי )טלפון

                       

 

 בכבוד רב,

 ( בע"מ1993כפרית תעשיות )      

 נחתם על ידי 

 מר ניסים מזרחי, מזכיר החברה
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 לכבוד        לכבוד
 מנהל עסקי כפר עזה –מר רז דיאור      סמנכ"ל כספים –ודי פרוס מר מ

 קיבוץ כפר עזה     ( בע"מ" 1993חב' "כפרית תעשיות )
 "(הקיבוץלהלן: )"   ("המפעל/""מזמין חוות הדעת"/"החברהלהלן: )"

 

 

 חוות דעת מקצועית

 שכירות ראוייםאומדן דמי 

 ", קיבוץ כפר עזהכפריתמקרקעי מפעל "
 

 
 

 
 
 
 

 דניאל בר נתןעורך הדו"ח: 

 11.201822.               :תאריך
 G908946-001          :סימוכין

 



    
 

2 
 

 מתודולוגיה   05

 תקציר .1

 מטרת חוות הדעת .1.1

חוות דעת  בזאת תמוגש, מודי פרוס, מר סמנכ"ל הכספיםי כם, באמצעות החברה, ע"לבקשת

 ולמועד קובע. במצבודמי השכירות הראויים לנכס שבנדון, שמאית, שעניינה קביעת 

היקף שטחי הבניה בחלוקתו למבנים הקיימים, הנו נתון עובדתי אשר נמסר מכם ועל בסיסו ערכנו 

 את חוות דעתנו.

לצורך  פומבייםההננו נותנים את הסכמתנו לפיה חוות דעת זו תפורסם על ידי החברה בדו"חותיה 

 אישור עסקת השכירות בינה לבין הקיבוץ.

 המלצות או בדיקות עבור רוכשים/משקיעים כלשהם. אין בחוות הדעת משום 

אחריות הח"מ מוגבלת למזמין השומה ולמטרת השומה בלבד. כל שימוש שלא בהתאם למפורט 

 ייעשה רק ובכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מאת הח"מ בלבד.לעיל, 

 התאריך הקובע ומועד הביקור .1.1

 .01.11.2018המועד הקובע לחוות הדעת: 

 נערכה פגישת עבודה במקרקעי המפעל ובהשתתפות נציגי הצדדים. 01.11.2018בתאריך 

 מטעם הקיבוץ, מר רז דיאור מנהל העסקים של הקיבוץ.

מהנדס  הרן המפעל, מר רן שיבק מנהל התפעול, מר מודי פרוס סמנכ"ל הכספים ומר רומימטעם 

 המפעל.

. בסיור ובמעמד הפגישה, נערך ביקור בחלקי המפעל )מר רז דיאור ויתר מיוזמתו ומרצונו על נוכחות

 (.לנושא לא קיימת השפעה כלשהיא על קביעתנו הסופית

 

 הערת פתיחה:

המפעל, נציגי הצדדים הגיעו להבנות והסכמות  תכניותבפגישה שנערכה כאמור לעיל, בה הוצגו 

בדברי היקפי השטחים הבנויים בכל אחד מהמבנים הקיימים במתחם, על בסיסם בוצע על ידנו 

 תחשיב אומדן דמי השכירות.

כאמור, לא ערכנו ביקור במשרדי הועדה המקומית ולרבות עיון בתיקי הבניין. מות לאור ההסכ

היקף השטחים המושכרים על בסיסם ערכנו את תחשיבנו בחוות דעת זו, נקבע אך ורק בהתאם 

 לסיכום שנערך בין הצדדים.
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 מתודולוגיה   05

 מסמכים .1.3

 על ידנו. והופק – 27.09.2018, מתאריך רישום מקרקעין )מידע מפנקס הזכויות( יהעתק נסח -

 מהחברה ומהקיבוץ.נמסרו  – מסמכים משפטיים נוספים -

 מהחברה.נמסרו  –)היתרי בניה ותכניות נוספות(   – מסמכים תכנוניים -

 פרטי הנכסזיהוי ו .1.1

 902 :    גוש

   16  10  4 :  )חלק( חלקות

 28,500  21,034  26,817 : במ"ר רשום שטח חלקות

  דונם 32 -כ : שטח הקרקע של המפעל

  מאגר מיםמ"ר )כולל סככות, מבנים יבילים,  16,900 -כ :  שטח בנוי במ"ר

 (ומתקנים על הגגות     

 חסנה ומשרדיםבשימוש תעשייה, אמקרקעין  :   סוג הנכס

 "שער הנגב"ועצה אזורית קיבוץ כפר עזה, מ :   כתובת

 מקרקעי המפעל בשלמות :  מיקום הנכס במבנה

 , תשריט מבני (החלקותזיהוי ל)ורטל הגאוגרפי הלאומי הפ : זיהוי הנכס עפ"י תשריט

 המפעל )לזיהוי המבנים נשוא הדיון(     

 רשות הפתוח, בשלמות : )לכלל החלקות( בעלויות

 לא רלוונטי למטרת חוות הדעת :  והערות שעבודים
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 מתודולוגיה   05

 אור הנכס והסביבהית .1

 סביבת הנכס  .1.1

בתחומה המוניציפלי של המועצה האזורית שער הנגב, בסמיכות לתוואי   קיבוץ כפר עזההסביבה, 

 גדר רצועת עזה.

לנתיבות שמדרום מזרח ומוקף קיבוצים נוספים  ,הקיבוץ ממוקם בין הערים שדרות שמצפון מזרח

 כדוגמת: סעד, נחל עוז, מפלסים ועוד.

 מצפון. 232דרך כביש ומדרום  25הגישה לקיבוץ מתאפשרת דרך כביש 

מפעל לייצור תרכיזים ותוספים  בו הנו בעברו המזרחי של הקיבוץ והשימוש הנכס שבנדון ממוקם

 לתעשייה הפלסטיק.

 הפיתוח הסביבתי מלא ותואם בניה המאפיינת את הקיבוצים בסביבה.

 )ללא קנ"מ(: תשריט סביבה מאתר "מפה"
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 מתודולוגיה   05

 תיאור החלקות .1.1

 .902בגוש  16 -ו 10, 4מקרקעי מפעל כפרית בנוי על חלקי חלקות 

החלקות בעלות צורה אי רגולרית, חלקן כוללות בינוי ויתרתן משמשות כחניה פתוחה וצמחיה 

 פני הקרקע מישוריים. טבעית.

 )ללא קנ"מ(: תצלום אויר של החלקות, מאתר הפורטל הגאוגרפי הלאומי

 

 מקרקעי המפעלתיאור  .1.3

עליהם מבני תעשייה ואחסנה אשר דונם  32 -מקרקעי המפעל מהווים מתחם קרקע בשטח של כ

 במאה הקודמת והורחבו לאחר מכן במס' פעימות. 70-הוקמו במקור במהלך שנות ה

לייצור  והמפעל עוסק בייצור תרכיזים ותוספים לתעשיית הפלסטיק והשימוש העיקרי במבנים הנ

ני, הנו משרדים המהווה שימוש נלווה המחייב לצורך פעילותו ואחסנה. שימוש נוסף, אך מש

 השוטפת של המפעל.

המפעל תחום ברובו בגדר היקפית והכניסה הראשית אליו, הן לכלי רכב והן להולכי רגל, נעשית 

מכיוון צפון מערב באמצעות שער חשמלי. כניסות נוספות לצורך פריקה וטעינה מתבצעות מכיוון 

שער נוסף לשעת חירום ממוקם  חומרי גלם( ומכיוון צפון מזרח )תוצרת גמורה(. דרום מזרח )כניסת

 בכיוון דרום מערב.

במתחם ארבעה מבנים עיקריים רובם בבינוי תעשייתי טיפוסי לצדם סככות ומבנים יבילים בהיקף 

 מ"ר. 16,900 -ככולל של 

 יתרת שטחי המתחם משמשת לאחסנה פתוחה, חצר פתוחה ושטחי תמרון.

ללית, נשמרת במקום רמת תחזוקה תקינה, יחד עם זאת, לאור גילם של חלק מהמבנים, ניכרים כ

 סדקים ומפגעים שונים בבינוי.
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 מתודולוגיה   05

 פירוט הבינוי במתחם:

 תיאור שטח במ"ר המבנה

מבנה 

מרכזי )צפון 

 מערבי(

מהנ"ל ), מ"ר 6,399

מ"ר  1,274

 394 +( משרדים

 מ"ר סככות

, הגג המפעל. בנוי מקירות בלוקיםמשמש לייצור, מעבדה ומשרדי 

מ'.   12 -מלוחות איסכורית מבודדת עם קונ' פלדה. גובה תקרה מרבי כ

 שטחי הייצור כוללים גלריות ומעלית משא.

 הרצפה בטון מוחלק וריצוף טראצו, גופי תאורה תלויים.

המשרדים ממוקמים בקומות קרקע + א', החלוקה הפנימית 

דר ישיבות, שירותים ומרחב מוגן. מבלוקים/גבס, חדרי משרד, ח

הבניה מבטון ובלוקים, חלונות זכוכית עם מסגרות אלומיניום, תקרה 

 אקוסטית מונמכת עם תאורה שקועה.

מבנה דרום 

 מערבי

)מהנ"ל  מ"ר 1,405

+  מ"ר גלריה( 205

 מ"ר סככות 107

מבנה המשמש כמחסן חומרי גלם ושטח אחזקה. הקירות מבלוקים 

 ולוחות פלסטיק, מעליהם גג איסכורית עם קונ' פלדה.

מ'  6הגובה הפנימי משתנה ונע בין  . המבנה מחולק לשלושה מודולים

 מ'. הרצפה בטון מוחלק. 10 –

מבנה דרום 

 מזרחי

 468מ"ר +  3,836

 מ"ר סככות

ת היקפים מבלוקים ולוחות פלסטיק, מבנה ייצור ואחסנה. קירו

 מ'. 8 -מעליהם גג איסכורית עם קונ' פלדה. גובה תקרה מרבי כ

 הרצפה מבטון מוחלק. בכיוון מערב ממוקמים סילוסים.

מבנה צפון 

 מזרחי

 542מ"ר +  2,514

 מ"ר סככות

מבנה אחסנה לתוצרת גמורה. המבנה מחולק עקרונית לשלושה 

מ"ר(, כאשר בכל אזור גובה פנימי  800-)כאזורים בשטח דומה כל אחד 

מ'. קירות היקפים מבלוקים ולוחות פלסטיק,  11-שונה, המרבי הנו כ

 מ'. 8 -מעליהם גג איסכורית עם קונ' פלדה. גובה תקרה מרבי כ

מבנים 

 יבילים

  מ"ר 693

  מ"ר 75 מאגר מים

סככות 

 נוספות

  מ"ר 58

מתקנים על 

 הגג

 , בליטות גגונים וכו'.צ'ילרים מ"ר 402

 101+  מ"ר מאגר מים 75מ"ר מבנים יבילים +  693מ"ר סככות +  1,569מ"ר +  11,151 סה"כ

 מ"ר. 1,333בנוסף חניה פתוחה בשטח   .מ"ר 16,893מתקנים על הגג ובסה"כ: 
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 מתודולוגיה   05

 צילומים מייצגים ממועד הביקור:

 

 

 מערכות אלקטרו מכניות .1.1

 מערכת כריזה -

 KVA   X 4 1250חיבור חשמל  -

 מע' גילוי וכיבוי אש -

 מצלמות אבטחה -

 מאגר מים -

 מיזוג אויר מקומי בחלקי הנכס )לא קיים מיזוג תעשייתי(. -
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 מתודולוגיה   05

 תכנונימידע  .3

 רלוונטיות –מתאר מקומיות ותכניות מפורטות תכניות  .3.1

 הערת פתיחה:

במצבם ובהיקף מטרת חוות הדעת הנה קביעת אומדן דמי השכירות הראויים למקרקעי המפעל 

 בינוי כפי שסוכם בין הצדדים. לפיכך לנושא התכנוני משמעות זניחה.

 תמצית תכניות החלות בקרקע:

 

 

 )ללא קנ"מ(: 1016/7מק/ תכניתחלק מתשריט 

 

ילקוט מס' תכנית

פרסומים

תאריך 

למתן תוקף

הוראות

2/209/03/7361631/01/1989

תכנית מפורטת לצרכי רישום, שינויי יעוד מחקלאות למגורים 

וממבני משק לתעשיה ומתקני ביוב. מרבית ייעוד הקרקע שבנדון: 

"תעשייה" - מפעל פלסטי

תכנית מפורטת לכפר עזה - קביעת ייעודים וזכויות בניה209/03/7277607/01/1982

4/209/03/7495808/02/2001

הרחבת מפעל התעשייה. ייעוד הקרקע: "תעשייה", מגרש מס' 2, 

אחוזי בניה עיקריים 50%, שטחי שירות 10% ובסה"כ 60%. מס' 

קומות - 2. תכסית 60%. שימושים: מפעלי תעשייה מסוגים שונים, 

מבני אחסנה, שירותים וחנויות המפעלים המקומיים.  בנוסף מבני 

ספח כגון משרדים עבור התעשיה שבמקום, אולמות תצוגה וכו'.

532219/08/2004מק/2046/7

איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ושינוי גבולות אזור התעשייה 

ושטח אחסנה מבלי לשנות את גודלם ואת זכויות הבניה בהם
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 מתודולוגיה   05

 רישוי והיתרי בניה .3.1

 מטרת השומה הנה אומדן דמי שכירות ראויים בלבד.כפי שצוין בתחילת חוות הדעת, 

 תייתר הצורך בבחינת נושא הרישוי.מלאור ההסכמות בין הצדדים לעניין שטחי הבניה, 

 לפיכך לא עיינו בתיק הבניין.

 יחד עם זאת, הועברו מהחברה מס' היתרי בניה, תמציתם להלן:

מס' 
 היתר

תאריך נתינת 
 ההיתר

 מהות ההיתר

תוספת מבנה משרדים ומחסן לחומרי גלם והגבהת גג מחסן קיים +  19.09.2012 20110950
 תוספת מרחב מוגן.

 גנרטורים על משטחי בטון 3מבנה קל לאחסון, הצבת  04.07.2012 20090671

 סככה לאחסון 01.01.2007 20050431

 תוספת סככות לאחסנה  ומרחבים מוגנים 19.09.2012 20110949

 הרחבת מבנה לאחסנה 10.05.2005 20040232

 מכולות ימיות לאכסון. 5הצבת  29.08.2006 20050430

 בנייני תעשייה, מלאכה ואחסנה 14.12.1993 920577

 תוספת למפעל כפרית 05.08.1986 7943

 מ"ק, סככה למשאבות מים וכיבוי אש 500משטח בטון למיכל מים  07.05.2015 20140316

 דעת מטעם המפעלההיתרים נוספים כפי שמצוין בחוות 

 בניית תוספת לכפרית 26.06.1979 2125

 תוספת למעבדה 06.05.1990 7942

 

 ותעודת גמר 1טופס  .3.3

 לא רלוונטי לאור מטרת חוות הדעת.

 ושימושים חורגים חריגות בניה .3.1

 לא רלוונטי לאור מטרת חוות הדעת.

 היטל השבחה .3.5

 חוות הדעת.לא רלוונטי למטרת 

 איכות סביבה .3.6

 מנציגי המפעל נמסר כי הפעילות במקום אינה מזהמת. לא נבדק על ידנו.
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 מתודולוגיה   05

 קנייני מידע .1

 16.09.1018)מידע מפנקס הזכויות(, מתאריך  רישום מקרקעין ינסחהעתק  .1.1

 לעיל. 1.4מפורטים בס'  יםפרטי הנסח

 

 מטרת חוות הדעת, אומדן דמי שכירות ראויים, מתייתר הצורך בהרחבה משפטית נוספת.לאור 
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 מתודולוגיה   05

 גישות שומה -תודולוגיה מ .5

 קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי מקרקעין:

 גישת ההשוואה )גישת השוק(.

 גישת ההכנסה )גישת היוון הכנסות(.

 גישת העלות )גישת השווי הפיזי(.

במצבי שוק שונים )גאות, שפל וכדומה( עשויה התוצאה, המתקבלת על ידי שימוש בכל אחת 
מהגישות, להיות שונה. בתנאי שוק אופטימליים יביא השימוש בכל אחת משלוש הגישות האמורות 

  לתוצאות קרובות זו לזו.

 פרוט שלושת הגישות

מבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנשום בהסתמך על  - גישת השוואה )או גישת השוק(

עסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים לו במיקומם, אופיים, רמת הסיכון הגלומה בם ומידת 

סחירותם. השומה הסופית מתבצעת תוך שימוש במקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנשום ביחס 

 לעסקאות ההשוואה.

אומדים את שווי השוק  - "(וה"היוון" מהשורש "הו –גישת ההכנסה )או גישת היוון ההכנסות 

השומה על ידי היוון ההכנסה המתקבלת או שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן.  נשואשל הנכס 

פעולת ההיוון נעשית בעזרת שער ריבית ששיעורו נקבע עפ"י אופי הנכס, רמת הסיכון הגלומה 

 ים נוספים.בהכנסה וגורמ

שמים את שווי הנכס על בסיס העלות הצפויה ליצירת נכס אחר  - ישת העלות )גישת השווי הפיזי(ג

הדומה בכל לנכס הנשום. כלומר, השווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם 

ספת לשווייה בשוק החופשי אילו היתה ריקה ופנויה בהתאם ליעודה או רמת ניצולה הקיים בתו

עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות שנעשו בנכס ובניכוי פחת על סוגיו השונים 

 )פיזי, כלכלי ופונקציונלי(.

 מקובל לבצע שילוב והצלבת נתונים ממספר גישות וזאת בהתאם למטרת השומה, אופי הנכס ונסיבות

 השומה.

כוללת התייחסות לאומדן שווי הנכס. ת אומדן דמי שכירות ראויים ואינה חוות דעת זו הנה לבחינ

 לפיכך הגישות המפורטות לעיל אינן רלוונטיות במקרה דנן.
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 סיכום   09

 עקרונות, גורמים ושיקולים בהערכה  .6 

 בבואנו לאמוד את שווי הנכס שבנדון, התייחסנו, בין היתר, לגורמים ולשיקולים הבאים:

 במצבם ולמועד קובע.דמי השכירות הראויים למקרקעי המפעל, מטרת חוות הדעת, אומדן  .1

 .01.11.2018המועד הקובע הנו מועד הביקור בנכס  .2

קיבוץ כפר עזה, מהווה חלק מיישובי עוטף עזה, בסמיכות לנחל עוז, עלומים : סביבת הנכס .3

נמוכה ובצפיפות נמוכה, ק"מ מגדר הרצועה. הסביבה מאופיינת בבניה  3 -ומפלסים וכ

 . הפיתוח הסביבתי מלא.232המאפיינת את הקיבוצים הסמוכים. הגישה לקיבוץ מכביש 

מבני  4מהווה מפעל לייצור תרכיזים ותוספים לתעשיית הפלסטיק. במתחם נשוא חוות הדעת  .4

תעשייה, אחסנה ומשרדים לצד מבנים יבילים, סככות ושטחים פתוחים המשמשים בין היתר 

 ה ואחסנה פתוחה.לחני

ייעוד הקרקע "תעשייה". לאור מטרת חוות הדעת, לעיל.  4כמפורט בפרק  המצב התכנוני: .5

 אומדן דמי שכירות ראויים, לנושא התכנוני משמעות זניחה. 

 חוות הדעת הנה בהתעלם מהזכויות המשפטיות בנכס.: המצב המשפטי .6

 ההערכה נקובה בש"ח, ואינה כוללת מע"מ. .7
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 סיכום   09

 דמי שכירות סקר .7 

 טבלת נתונים מסכמת ולאחריה ניתוח פרטני של כלל הנתונים. מוצגתלמען הנוחות, להלן 

 

 , תעשייהשטחים מושכרים בפועל .7.1

אופקים, רח' הבורסקאי פינת החרש, מושכר מבנה תעשייה חד קומתי אשר הוקם  באזה"ת .א

במאה הקודמת. עשוי מבניה מודולרית כולל רצפת בטון וקירות טרומיים. גובה  90-בשנות ה

 מ"ר.  3,600 -החצר ההיקפית כמ"ר, שטח  3,651בנוי משווק מ'. שטח  6.5פנימי 

 . 02/2016חוזה השכירות מחודש 

 ₪. 75,200ירות חודשיים דמי שכ

 מ"ר.₪/ 10.6 –משקף דמי שכירות חודשיים למ"ר )בגילום חצר( 

מושכרים שני מבני תעשייה לשוכר יחיד אשר נבנו   באזה"ת שדרות, רח' מדריד פינת בריסל .ב

 במאה הקודמת. 90 -במקור במהלך שנות ה

 מ'. 7-21. גובה פנימי משתנה בין גלריה חלקיתכולל ק"ק +  1מבנה 

 מ'. 3-18ולל ק"ק בלבד. גובה משתנה כ 2מבנה 

 הבניה מקירות בטון/פח, גג איסכורית על קונס' מתכת.

מ"ר  3,000 -, מאגרי מים ומע' טכניות בשטח כולל של כבהיקף הבינוי סככות מבניה קלה

 לגביהם לא נמצא היתר בניה.

טבלת נתונים מסכמת

מושכר / הנתון

מוצע

גובה פנימי שטח

במ'

דמ"ש 

חודשיים למ"ר 

אקו'

נתוני השכרה בפועל

             6.520.6₪       3,651מושכראזה"ת אופקים )נתון א'(

             15.0₪בין 3-21 מ'      14,262מושכראזה"ת שדרות )נתון ב'(

             20.0₪לא ידוע       1,500מושכראזה"ת שדרות )נתון ג'(

             16.2₪לא ידוע       5,649מושכראזה"ת שדרות )נתון ד'(

             17.3₪לא ידוע      27,311מושכראזה"ת שדרות )נתון ה'(

             13.6₪בין 7-8 מ'          233מושכראזה"ת שדות נגב )נתון ו'(

נתוני היצע להשכרה

23 ₪   -  18 ₪ בין 4-10 מ'מגווניםמוצעאזה"ת הישן שדרות

28 ₪   -  24 ₪ בין 10-14 מ'מגווניםמוצעאזה"ת החדש שדרות ספירים )טבלה ס' 7.2(

20 ₪   -  15 ₪ בין 7-8 מ'מגווניםמוצעאזה"ת נתיבות

הסכמים שהועברו מהקיבוץ

             20.0₪לא ידוע          530מושכרקיבוץ כפר עזה )נתון ז'(

             19.0₪לא ידוע          250מושכרקיבוץ כפר עזה )נתון ח'(

             42.0₪לא ידוע            72מושכרקיבוץ ניר עם )נתון ט'( - לא רלוונטי 

             40.0₪לא ידוע            50מושכרקיבוץ גבים )נתון י'( - לא רלוונטי

             10.0₪פתוח          300מושכרקיבוץ ניר עוז )נתון יא'( - לא רלוונטי
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 סיכום   09

  

 חלוקת שטחי הבניה:

 מ"ר. 5,653מ"ר ובסה"כ  676גלריה מ"ר,  222מ"ר, משרדים  4,755תעשייה  :1מבנה 

  מ"ר 109מ"ר, מבני עזר  97מ"ר, מקלטים  271מ"ר, משרדים  5,132מלאכה  : 2מבנה 

 מ"ר. 5,609ובסה"כ   

 מ"ר. 14,262: ם סה"כ שטח בנוי בשני המבני

 מ"ר. 11,831(: 30%, סככות 50%, גלריות ומבני עזר 115%סה"כ שטח אקו' )משרדים 

 שנים. 12, תקופת השכירות 12/2017ודש חוזה השכירות מח

 ₪. 176,800דמי השכירות הממוצעים לכלל התקופה: 

 מ"ר.₪/ 0.15)בגילום חצר(:  אקו' משקף דמ"ש חודשיים למ"ר

מ"ר כולל חצר צמודה )לא  1,500באזה"ת שדרות הושכר לאחרונה מבנה תעשייה חדש בשטח  .ג

 .ידוע שטח החצר ופרטים נוספים לגבי אופי המבנה(

 מ"ר.₪/ 10דמי השכירות החודשיים בגילום חצר הנם בסך 

באזה"ת  1בהתאם לשומה המפורסמת לציבור של חב' מבני תעשייה, לנכס המצוי ברח' לונדון  .ד

 , עולים הפרטים הבאים:30.06.2016שדרות, למועד קובע 

כולל מבניה קונבנציונלית.  שטח  1995שני מבני תעשייה חד קומתיים, אשר הוקמו בשנת 

 מ"ר. 6,600 -מ"ר. שטח חצרות כ 5,649מושכר 

 ₪. 91,596דמי השכירות החודשיים הנם בסך: 

 מ"ר.₪/ 16.1 –משקף דמי שכירות חודשיים למ"ר )בגילום חצר( 

 . החוזה המקורי הנו ישן.03/2019הסכם השכירות מסתיים בחודש 

מבנים בשטח  24בשדרות בהמשך לשומה המפורטת לעיל מצוין כי חב' מבני תעשייה משכירה  .ה

 מ"ר.₪/ 17.3מ"ר לפי שכ"ד חודשי ממוצע של  27,311כולל מושכר של 

באזור התעשייה שדות נגב מושכר בית אריזה המאופיין בעיקרו בסככות בעלות גובה פנימי  .ו

 מ"ר. 37,000 -מ"ר. שטח חצר כ 23,335מ'. שטח בנוי משווק  8 – 7משתנה בין 

 .01/2018-בהשוכרת מימשה אופציה 

 מ"ר.₪/ 13.6דמי שכירות החודשיים בגילום חצר הנם בסך 
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 סיכום   09

 שדרות, מחירי ביקוש להשכרה .7.1 

 

 

 

 נתיבות, מחירי ביקוש להשכרה .7.3

 

 

נתוני ביקוש להשכרת שטחים בשדרות - כפי שמדווחת חב' ניהול נכסים בסביבה

שטח מיקום

משווק 

במ"ר

דמ"ש 

חודשיים 

מבוקשים

דמ"ש 

חודשיים 

למ"ר

הערות נוספות

4,000      72,000₪     18₪        

מגרש 8.5 דונם, גובה פנימי 7 מ', כולל 300 

מ"ר משרדים, ספרינקלרים וממ"ד, דרוש 

שיפוץ

1,300      28,600₪     22₪        

מתוחזק טוב. כולל חצר תפעולית, גובה 

פנימי 8 מ', ספרינקלרים, ממ"ד ומשרדים 

בשטח 200 מ"ר

5,000      105,000₪   21₪        

מתוחזק טוב. מגרש 12 דונם, גובה פנימי 8 

מ', חצר תפעולית, רמפת פריקה וטעינה, 

מבנה מבוטן, כולל משרדים 300 מ"ר

6,000      108,000₪   18₪        

מתוחזק טוב. מבנה בן 3 קומות, גובה פנימי 

4.5 מ', כולל חצר תפעולית

1,200      22,800₪     19₪        

מתוחזק טוב. מגרש 1.8 דונם, גובה פנימי  

10 מ' כולל 200 מ"ר משרדים

1,100      23,100₪     21₪        

מתוחזק טוב. חצר תפעולית, גובה פנימי 7 

מ', כולל ספרינקלרים, משרדים וממ"ד

1,400      36,400₪     26₪        

מבנה חדש, גובה פנימי 10 מ', כולל חצר 

תפעולית, שערי גלילה, תוכנן למפעל מזון

מבנה בהקמה, גובה פנימי 14 מ'         28₪     84,000₪      3,000

2,000      48,000₪     24₪        

מבנה חדש, מגרש 4 דונם, גובה פנימי 14 

מ', כולל 200 מ"ר משרדים

אזה"ת הישן

אזה"ת החדש )ספירים( - 

עדיף ביחס לאזה"ת הישן

נתוני ביקוש להשכרת שטחים באזה"ת נתיבות - כפי שמפורסם באתר "יד 2"

שטח 

משווק 

במ"ר

דמ"ש 

חודשיים 

מבוקשים

דמ"ש 

חודשיים 

למ"ר

הערות נוספות

כולל משרדים וחצר תפעולית, גובה פנימי 7 מ'       20₪     20,000₪      1,000

מגרש 5 דונם, חצר תפעולית, כולל סככה 500 מ"ר       15₪     45,000₪      3,000

500         9,000₪      18₪       

מגרש 1.5 דונם, חצר תפעולית, גובה פנימי 8 מ', 

ספרינקלרים, משרדים

מגרש 10 דונם, חצר תפעולית       18₪     72,000₪      4,000
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 סיכום   09

 הסכמי שכירות שהועברו לעיוננו מהקיבוץ .7.1 

הועברו לעיוננו ע"י נציג הקיבוץ, הסכמי שכירות והרשאה ליחידות שונות  7/10/2018בתאריך 

 וניר עם". , "גבים"בקיבוצים סמוכים "ניר עוז" בקיבוץ וכן

מתאם נמוך ביחס לנכס שבנדון, בעיקר בשטח היקף השטחים הנמוך  לחלק מהנתוניםלהערכתנו, 

 המושכר.

 יחד עם זאת, בחרנו להציגם בחוות דעת זו כחלק ממסד הנתונים הכולל המצוי בידנו.

 

חקלאות עסקים , בין 13.01.1018מתאריך  תוספת להסכם שירותים, תשומות וכוח אדם .ז

 , עיקריו:בע"מ 1001וניהול בכפר עזה אגש"ח בע"מ וקיבוץ כפר עזה לבין סינקופה 

 מ"ר חצר 342מ"ר )בשלושה מבנים( +  530 -   המושכר

  מחסן -  מטרת השימוש

 08/2021 – 01.03.2018 -  תקופת ההסכם

 ₪ 10,646.14 - שימוש חודשייםדמי 

 מ"ר₪/ 01 - דמי שימוש למ"ר

 

 , בין קיבוץ כפר עזה לבית ליסין בע"מ, עיקריו:6.11.1011הסכם הרשאה מתאריך  .ח

 מ"ר 250 -חלק ממבנה בשטח כ -  המושכר

 אחסנה בלבד -  מטרת השכירות

 01.11.2017 – 02.11.2014 -  תקופת ההסכם

 מע"מ₪ +  4,750 - דמי ההרשאה החודשיים

 מ"ר₪/ 19 - דמי הרשאה למ"ר

 

 , בין קיבוץ ניר עם לזרתא סטודיו בע"מ, עיקריו:01.05.1017הסכם הרשאה מתאריך  .ט

 מ"ר 72ירוק בשטח  ףצרי  -  המושכר 

 משרד מתכננים )אדריכלות( -  מטרת השכירות

 30.04.2018 – 01.05.2017 -  תקופת ההסכם

 מע"מ₪ +  3,000 -דמי ההרשאה החודשיים

  /מ"ר₪ 11 - דמי הרשאה למ"ר
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 סיכום   09

, בין קיבוץ גבים לאקופלנט חדשנות טכנולוגית בע"מ, 17.06.1018הסכם שכירות מתאריך  .י 

 עיקריו:

 מ"ר 50יחידה בשטח  -  המושכר

 ניהול עסקו של השוכר -  מטרת השכירות

 01.01.2027 – 01.01.2019 - תקופת השכירות

 מ"ר₪/ 10 - דמ"ש חודשיים למ"ר

 

 , עיקריו:לגיאודניה בע"מ עוז יבוץ נירבין ק ,18.03.1018מתאריך  שכירות הסכם .יא

 מ"ר 300 -שטח חקלאי בגודל של כ -  המושכר

 שטח תפעולי לצורך הקמת המכשול -  מטרת השכירות

 31.03.2020 – 01.04.2018 - תקופת השכירות

 מע"מ₪ +  3,000 - דמי שכירות חודשיים

 מ"ר₪/ 10 - דמ"ש חודשיים למ"ר
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 סיכום   09

 מסקנות .8 

 קביעת דמי השכירות הראוייםניתוח ו .8.1

טיפוסי הממוקם בסביבת עוטף עזה המאופיינת  הנכס נשוא הדיון מהווה כאמור מפעל תעשייה

 ביישובים וקיבוצים בהם היצע שטחי התעשייה דליל.

 זה מקשה על מלאכת איתור הנתונים ומחייב הרחבה גאוגרפית של ביצוע סקר המחירים.נתון 

לוונטית ביותר למיקום הנכס הנה מהערים הסמוכות: שדרות, אופקים אנו סבורים כי ההשוואה הר

 ונתיבות.

 '( מצביעים על טווח מחירים בגבולות:ה-נתוני ההשכרה בפועל )נתונים א'

 מ"ר בחודש.₪/ 10.6 –מ"ר בחודש ₪/ 15.0

 שטחי התעשייה המוצעים להשכרה נעים בגבולות:

כאשר הערכים הגבוהים הנם מאזה"ת החדש בשדרות, בו  מ"ר בחודש,₪/ 18 –מ"ר בחודש ₪/ 15

 רמת המחירים נחשבת לגבוהה יותר.

, אולם חלק גדול מ"ר בחודש₪/ 13.6בו שכ"ד הנו  )נתון ו'( בידנו נתון נוסף מאזה"ת שדות נגב

 מהשטחים מהווים סככות.

ירות, ברי לבקשתנו, הועברו מהקיבוץ הסכמי שכירות שונים. לבדיקתנו, רק שני הסכמי שכ

השוואה, )נתונים ז' + ח'( היות ושאר הנתונים הנם יחידות קטנות מהותית ונתון נוסף מדבר על 

 קרקע ריקה.

 שכ"ד בשני הנתונים הרלוונטיים הנו בסך:

 מ"ר. 530 -מ"ר ו 250לשטחים בהיקף של  מ"ר בחודש₪/ 10 –מ"ר בחודש ₪/ 19

 התייחסות לגובה פנימי:

ובדומה לנכס שבנדון, בו קיימים  המפורטים לעיל מציגים נכסים בגבהים שוניםנתוני ההשוואה 

 מ'. 12מ' ועד  6שטחים עם גובה פנימי הנע בין 

אין חולק כי ערכם של שטחי מלאכה בכלל ואחסנה בפרט מושפע מהגובה הפנימי שלהם ועל כך 

 נתנו את הדעת בקביעה הסופית. 

דמיון הפונקציונלי והפיזי של מרבית השטחים בו, קביעתנו יחד עם זאת, לאור מאפייני הנכס, וה

הסופית לשטחי התעשייה והאחסנה בק"ק תהיה אחידה, אך כאמור הביאה בחשבון את שלל 

 הגבהים הקיימים בו.

 התייחסות לנושא החצר:

 לחצר מרכיב חשוב בנכסי תעשייה ואחסנה, בעיקר לצורך תמרון פריקה והעמסת סחורות.

מרביתם של נתוני ההשוואה המפורטים בחוות דעת זו, כוללים חצר תפעולית, בלעדיה, לא 

תתאפשר פעילות תקינה בנכס. לשטחי החצר לא ניתן על ידנו ביטוי תחשיבי בניתוח הסכמי 
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 סיכום   09

השכירות, קרי, ערכן, מגולם כבר בשטחי התעשייה הבנויים ולפיכך מתייתר הצורך בניתוחן בשטחי  

 א הדיון.החצר בנכס נשו

 התייחסות לנושא החניה הפתוחה:

 הנכס ממוקם בתחום קיבוץ כפר עזה, בו לא ניכרת מצוקת חניה כלשהיא.

בעת עריכת סקר המחירים המוצג לעיל, ערכנו שיחה עם חברה המשווקת נכסי תעשייה )הנתונים 

ם מעבר לחצר לעיל( בה נמסר לנו כי כלל הנכסים המוצעים להשכרה כוללי 7.2מוצגים בטבלה בס' 

 תפעולית גם אזורי חניה מוסדרים וסלולים אספלט.

לפיכך, ולהערכתנו המקצועית, ערכם של שטחי החניה, מגולם אף הוא בשכ"ד בגין השטחים 

 הבנויים.

 התייחסות לנושא מבנים יבילים:

 ולרבות סככות ארעיות מבד. , סילוסים,שוניםבמקרקעי המפעל מוצבים מבנים יבילים 

מדמי השכירות בגין  20%לו ניתן ביטוי תחשיבי מינורי אותו אנו אומדים בשיעור של לשטחים א

 השטחים הבנויים.

 התייחסות לנושא מתקנים על גגות:

המדובר ב"צ'ילרים", מערכות טכניות נוספות, בליטות גגונים וכו'. שטחים אלו מגולמים כבר בדמי 

 השכירות הראויים ולא ניתן להם מקדם שווי נוסף. 

 קביעה סופית:

בהתחשב בכל האמור לעיל, ולרבות במצבו הפיזי והתחזוקתי במקרקעין, הגבהים הפנימיים שלו, 

ובעובדה כי מיקום הנכס, נחשב למעט  והמצב הפיזי רמת הגמר הקיימת, היקף השטחים הנרחב

ונתיבות, אנו סבורים כי דמי השכירות הראויים  נחות ביחס לאזורי התעשייה בשדרות, אופקים

 מ"ר בחודש.₪/ 17:  סךלתעשייה/אחסנה בקומת הקרקע הנם ב

לשטחי המשרדים ניתנה תוספת שכ"ד, היות ומצבם הפיזי ורמת הגמר בהם, משופרת ביחס לשטחי 

 הייצור והאחסנה.

 

 הקביעות הסופיות:

 

נתוני בסיס לקביעת אומדן דמי שכירות ראויים

        17.0₪דמ"ש חודשיים ראויים למ"ר תעשייה/אחסנה/מלאכה בממוצע לכלל הבינוי

50%מקדם אקו' לתעשייה בקומות עליונות

30%מקדם אקו' לשטח סככות )כולל מאגר מים(

20%מקדם אקו' למבנים יבילים

           20₪דמ"ש חודשיים ראויים למ"ר משרדים, כשימוש נלווה )ק"ק וק"א אחיד(
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 דמי שכירות ראויים אומדן .8.1 

 

 

 הנו בגבולות:  למועד הקובע במצבו,דמי השכירות החודשיים הראויים לנכס 

 ₪(אלף  וחמישה )מאתיים שלושים₪   000,135

 כולל מע"מ. לא

הנני מצהירה כי אין לי עניין אישי בנכס ו/או בבעליו וכי חוות הדעת נעשתה עפ"י מיטב ידיעותיי, 

 ניסיוני המקצועי ושיקול דעתי.

 ,כבוד רבב

 

 דניאלה פז ארז                   יפעת רוזיליו                

 כלכלנית ושמאית מקרקעין         (B.scמהנדסת אזרחית )          

 בע"מ 1996פז כלכלה והנדסה                                                             ושמאית מקרקעין מוסמכת    

 בע"מ 1996פז כלכלה והנדסה    

 

 

 

 

שטח מפלסשימוש עיקרימבנה

מבנה 

)מ"ר(

שטח 

סככות 

)מ"ר(

מבנים 

יבילים/ניידים

/ סילוסים/ 

מתקנים 

נוספים )מ"ר(

מאגר מים 

)מ"ר(

מתקנים על 

גגות 

)צ'ילרים, 

בליטות 

בגגונים 

וכו'(, במ"ר

סה"כ 

שטחים 

במ"ר

סה"כ דמ"ש 

חודשיים

        20,946₪         107      1,200קרקע

          1,743₪         205ק"א/ גלריה

        67,602₪         468      3,836קרקעתעשייה ואחסנהמבנה דרום מזרחי

        45,501₪         542      2,514קרקעאחסנהמבנה צפון מזרחי

        53,159₪         394      3,009קרקעייצור/תעשייה

        16,280₪         814קרקעמשרדים

        17,986₪      2,116ק"א/ גלריהתעשיה

          9,201₪         460ק"א/ גלריהמשרדים

             295₪           58סככותסככות נוספות

מבנים 

יבילים/ניידים/ 

סילוסים/ מתקנים 

          2,357₪               693מבנים יביליםנוספים

             382₪              75מאגר מיםמאגר מים
             ₪-            402מתקנים על גגות

       235,450₪       16,893            402              75               693       1,569     14,154סה"כ

  235,000₪דמי שכירות ראויים למקרקעי המפעל, במעוגל

מבנה צפון מערבי 

)מבנה מרכזי(

אחסנהמבנה דרום מערבי

שטחים אלו מגולמים כבר בשכ"ד של שטחי התעשייה/אחסנה שמתחתיהם
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 "מבע (1993כפרית תעשיות )

 )להלן: "החברה"( 

 מיוחדת ב הצבעה להצבעה באסיפה כלליתכת

 )להלן: "תקנות כתבי הצבעה"( 2005-בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 

 חלק א'

 ( בע"מ.5;;3> כפרית תעשיות )חברהשם ה

 מיוחדת של בעלי המניות בחברה. > אסיפה כלליתסוג האסיפה

 .22>32 בשעה ,;36.24.423,חמישי > ביוםמועד האסיפה

 "(.החברה משרדי)"משרדי החברה בקיבוץ כפר עזה > מקום האסיפה

 ,חמישי האסיפה ליוםין חוקי, תדחה יאם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מנ

  במשרדי החברה. 22>32בשעה  ;43.24.423

 

ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה ותמצית  ואשר לגבי על סדר היוםפירוט הנושא ש .3

 ההחלטה המוצעת

 :עם הקיבוץחדש אישור התקשרות החברה בהסכם שכירות 

עם הקיבוץ לתקופה חדש "לאשר את התקשרות החברה בהסכם שכירות > נוסח ההחלטה המוצע
וסיומה ביום  :3.8.423שתחילתה ביום  שנים(, 34.7)שהם  ( חודשים372בת מאה וחמישים )

שנים  34)שהם  ( חודשים;36, לרבות אופציה להארכה של מאה ארבעים ותשעה )52.33.4252
 ".52.6.4265, עד ליום נוספים וחמישה חודשים(

  המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעת: .4

יעמדו לעיון במשרדי החברה עותק של הדיווח המיידי וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום, 
, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר החברה, מר ה'-בימים א'בקיבוץ כפר עזה, 

 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.(, 733;8:2-:2, פקס> 7:2;8:2-:2ניסים מזרחי )טלפון> 

 : באסיפה הרוב הנדרש .5

לסדר  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיף  המפורט הנושא לאישור באסיפה הנדרש הרוב .5.3
( לחוק החברות, דהיינו> רוב קולות מבין 5)א()497-( ו6)492בהתאם לסעיפים  הינו, היום

מניות הנוכחים )בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח( והזכאים להשתתף בעלי ה
 > ובלבד שיתקיים אחד מאלהבהצבעה, 

ל קולות בעלי המניות שאינם לכמקולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב  ןבמניי .5.3.3
לל הקולות של כ ןבעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה= במניי

 ות הנמנעים=לקו ןהאמורים לא יובאו בחשבובעלי המניות 

שלעיל, לא עלה  3.1.1המניות האמורים בפסקה עלי ולות המתנגדים מקרב בק סך .5.3.4
 .הרבעל שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בח
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 זה הצבעה כתב של' ב בחלק י, יצוין כלעיל תוהמפורט החלטותה לגבי ההצבעה ענייןל .5.4
 סעיף הוראת פי על כנדרש, או עניין אישי זיקה של היעדרה או קיומה לסימון מקום מוקצה

 שלאבעל מניות  כי, יודגש. או העניין האישי הזיקה מהות ולתיאור, החברות לחוק 276
 את תיאר לאסימן כי קיים עניין אישי אך  או, כאמור אישי עניין של היעדרו או קיומו סימן
 .במניין הצבעתו תבוא לא, האישי העניין מהות

בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה  4233בנובמבר  52רשות ניירות ערך מיום בהתאם להנחיית  .5.5
של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" )"ההנחיה"(, בעל מניה 
המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, 

הינו מיופה כוח מטעמו של בעל עניין, נושא משרה  כהגדרת מונחים אלה בהנחיה, וכן האם
 בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

  זכאות להשתתף בהצבעה .6

יום  הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של לקביעתהמועד הקובע 
 "(. המועד הקובע)" ;35.23.423 ,חמישי

  תוקף כתב הצבעה: .5
רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח  1לא רשוםלגבי בעל מניות לכתב ההצבעה יהיה תוקף 

 לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 
 ( לחוק החברות, רק אם צורף לו4)399לכתב הצבעה של בעל מניות רשום יהיה תוקף לפי סעיף 

 . צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות

עד ארבע הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל,  תביש להמציא לחברה כ
לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור  ( שעות לפני מועד ההצבעה.6)

 בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט להלן.

 : מערכת הצבעה אלקטרונית .8

( שעות לפני 8עד שש )מצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בעל מניות לא רשום רשאי להצביע בא
תחילת האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה 
האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה 

 .באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה

)ד( לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה 5:להוראת סעיף בהתאם 
 מאוחרת תיחשב שלוח באמצעות או בעצמו מניה בעל של הצבעה, זה לעניין. תהצבעתו המאוחר

  האלקטרונית. ההצבעה מערכת באמצעות או הצבעה כתב באמצעות להצבעה

לפחות מזכויות  3%מניה אחד או יותר שלו בעל החברות,  לחוק( ב)88 סעיף בהתאם להוראת
ובלבד שהנושא  היום בסדר נושא לכלול ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון

 ימים (9שבעה ) עד לחברה תומצא להוספת נושא . בקשהמתאים להיות נדון באסיפה כללית

הצבעה, לאחר פרסום  ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי בהתאם .האסיפה זימון לאחר
כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, 

 וכן עשויות להתפרסם, הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

, 7:2;8:2-:2החברה, טלפון> משרדי קיבוץ כפר עזה,  :והודעת עמדה מען למסירת כתב ההצבעה .9

 .733;8:2-:2פקס> 

( ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד 32עד עשרה ) >המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה .:

  .;26.24.423ליום 

                                                      
1
בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם   

 שם החברה לרישומים.-בעלי המניות על
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( ימים לפני מועד 7עד חמישה ): המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה .;

  .;24.423.;2קרי עד ליום האסיפה, 

: הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב .32
ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה. אין בפרסום סדר היום  (36ארבעה עשר )לא יאוחר מ

 המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

 והודעות העמדהכתב ההצבעה  יםכתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי .33
    .www.magna.isa.gov.ilות ערך>  אתר ההפצה של רשות נייר

  .maya.tase.co.ilאביב בע"מ> -אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

אל מענו  בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר .34
, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך תמורת דמי משלוח בלבד

בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת  מסוים.
 ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה כתב  קישורית לנוסח ,בלא תמורה ,בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני .35
באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק והודעות העמדה 

, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא במניותיו
 מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום= הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לענין

 קבלת הודעות עמדה.

 (7) בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה> עיון בכתבי ההצבעה .36
אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל 

ת, לחוק החברו :48זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 
לעיין בכתבי ההצבעה זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו  לאחר כינוס האסיפה הכללית,

ה', בשעות -במשרדה הרשום של החברה, בימים א'לתקנות כתבי הצבעה,  32כמפורט בתקנה 
 . העבודה המקובלות

של מניות רגילות  ;.3,3:9,378מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה  7%כמות המניות המהווה  .37
מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן  7%= כמות המניות המהווה ש"ח ע.נ. כ"א 3בנות  החברה

של ניות רגילות מ :.724,379לחוק החברות הינה  :48מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 
 ש"ח ע.נ. כ"א.  3החברה בנות 

שעל סדר היום, שלגביו ניתן  בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא ציון אופן ההצבעה: .38
 להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, 
וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה 

שבאתרי ההפצה. ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום, החברה תפרסם כתב  בדיווחי החברה
הצבעה מתוקן במועד פרסום סדר היום המעודכן. אין בפרסום סדר היום המעודכן בכדי לשנות 

 את המועד הקובע.
 

  

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

 ( בע"מ.5;;3> כפרית תעשיות )חברהשם ה

 .7364:פר עזה, ד.נ. נגב , > כמען החברה

 מיוחדת של בעלי המניות בחברה. > אסיפה כלליתהאסיפהסוג 

  .22>32 בשעה ,;36.24.423 ,חמישי > ביוםמועד האסיפה

 "(.משרדי החברהמשרדי החברה בקיבוץ כפר עזה )"> מקום האסיפה

  , בתום יום המסחר.;35.23.423 ,חמישי> יוםהמועד הקובע

 ,חמישי ין חוקי, תדחה האסיפה ליוםייהיה מנאם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא 

  במשרדי החברה. 22>32בשעה  ,;43.24.423

 :פרטי בעל המניות

 > ____________שם בעל המניות

 >  ____________מס' זהות

  –אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

 ____________ >מס' דרכון

 ____________ >המדינה שבה הוצא

 ____________ >בתוקף עד

  –אם בעל המניות הוא תאגיד 

 ____________   >מס' תאגיד

 ____________.  >מדינת ההתאגדות

 >מועד ההצבעה

 תאריך: ________; שעה: ________

 

 

 5*/ אף אחד מהם 4, משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן(3, נושא משרה בכירה2האם הינך בעל עניין

; העדר תשובתך במידה והינה חיוביתכן/לא ופרט  -נא לענות ב 

 סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי

  בעל עניין

  נושא משרה בכירה בחברה

  משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן(

  אף אחד מהם 

 פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.-)*( במידה והמצביע מצביע על

 
 
 
 

  >אופן ההצבעה

                                                      
 .:8;3-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 3"בעל עניין" בסעיף  כהגדרת המונח 2
 .:8;3-)ד( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח59כהגדרת המנוח "נושא משרה בכירה" בסעיף  3
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(,  3כהגדרת המונח בתקנה  4

 .6;;3-להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"דוכן מנהל קרן  ;422-תשס"ט
> "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה 52.33.4233נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך  5

 בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".
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6אופן ההצבעה  הנושא על סדר היום

-ו 255לעניין אישור עסקה לפי סעיפים  
לחוק החברות, שהרוב הנדרש  275עד  272

לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות 
האם אתה בעל  -א 267תגמול לפי סעיף 

שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא 
 ?7משרה בכירה או משקיע מוסדי

 

 

 לא כן* נמנע נגד בעד

"לאשר את התקשרות החברה בהסכם 

שכירות חדש עם הקיבוץ לתקופה בת 

( חודשים )שהם 150מאה וחמישים )

 1.6.2018שנים(, שתחילתה ביום  12.5

, לרבות 30.11.2030וסיומה ביום 

אופציה להארכה של מאה ארבעים 

שנים  12( חודשים )שהם 149ותשעה )

נוספים, עד ליום וחמישה חודשים( 

30.4.2043". 

     

 
 

במקרה שהינך בעל "עניין אישי" באישור אחת או יותר מן ההחלטות האמורות לעיל, יש לפרט את 
 מהות העניין האישי:

 
_________________________________________________________________ 

_________ 
 

 

                                                      
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.  6
 מניות שלא ימלא טור זה או יסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. בעל 7


