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של בעלי ומיוחדת בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית  עסקה עם בעל שליטה והודעהדוח  הנדון:

 מניות החברה

"(, לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה חוק החברות)" 1999 -בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט

תקנות הודעה )" 2000-כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס

(, "תקנות הצבעה בכתב)" 2005-תב והודעות עמדה(, התשס"ו"(, לתקנות החברות )הצבעה בכומודעה

ולתקנות ניירות  "(תקנות הדוחות)" 1970 -לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, התש"ל

, "(תקנות עסקה עם בעל שליטה)" 2001-תשס"אהערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, 

החברה מתכבד להגיש דוח עסקה זה בדבר התקשרות עם בעלי השליטה בחברה בקשר לתנאי כהונתם 

 ,של בעלי מניות החברה ומיוחדת ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתיתוהעסקתם וכן 

משרדי " -" והקיבוץ"במשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה ) 10:00בשעה  17.5.2020', אשתתכנס ביום 

באמצעות שיחת וידאו קונפרנס או  או ככל שהוראות משרד הבריאות לא יאפשרו זאת, "(,חברהה

אשר פרטי החיבור אליה יימסרו  1שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה,

 הנושאיםשל האסיפה  יומהעל סדר  ."(האסיפה)" ימים לפני כינוס האסיפה 10בדוח מיידי נפרד עד 

 .כמפורט בהודעה זו

 

 :השנתית יובאו הנושאים המפורטים להלן הכללית על סדר יומה של האסיפה .1

 9139 דיון והצגת הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה לשנת .1.1

ירקטוריון על ח הדבדודיון ו 2019לשנת  של החברה ם השנתייםדוחות הכספייוהצגת הדיון 

, כפי שפורסמו במסגרת הדוח 2019בדצמבר  31 ביום השהסתיימלשנה  מצב ענייני החברה

 . 2020במרץ  29ביום  2019התקופתי של החברה לשנת 

 לצורך דיון בהם, בפני בעלי המניות של החברה ויוצגדוח הדירקטוריון הדוחות הכספיים ו

 ללא קבלת החלטה.

 מינוי מחדש של דירקטורים .1.2

, שאינם דירקטורים חיצונייםמינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה 

אורי ועם שטהל, אביב קוץ ועדס, נ אליר, רז דיאור, תרצה פלורנטין, רפאיציק שרה"ה 

 ., באותם תנאי כהונה, לתקופת כהונה נוספתפשטייןא

                                                      
 .לחץ כאן -בקישורית  16.3.2020בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 1
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לפרטים אודות הדירקטורים המפורטים לעיל המועמדים למינוי מחדש ותנאי כהונתם, ראו 

, 2019בדצמבר  31פרק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

אשר המידע האמור בו מובא בהכללה על דרך ההפניה. , 2020 מרץב 29כפי שפורסם ביום 

חלו שינויים בפרטי הדירקטורים האמורים כפי שהם מובאים נכון למועד הודעה זו, לא 

 בדוח התקופתי.

נספח הצהרות הדירקטורים המתמנים מחדש, בדבר כשירותם לכהן בתפקיד, מצ"ב כ נוסח

 .לדוח זה א'

 ביחס למינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד. ההצבעה

 : ההחלטה המוצע נוסח

עם שטהל, ועדס, נ אלאיציק שריר, רז דיאור, תרצה פלורנטין, רפ"למנות כל אחד מה"ה 

, המכהנים כדירקטורים בחברה, לתקופת כהונה נוספת ממועד פשטייןאאביב קוץ, אורי 

, באותם כינוס אסיפה זו ועד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי

 ".תנאי כהונה

 

 :המיוחדת יובאו הנושאים המפורטים להלן הכללית על סדר יומה של האסיפה .2

או  כפר עזה חברי קיבוץשהינם  משרההנושאי ו פטור מאחריות לדירקטוריםכתבי  חידוש .2.1

 ומועסקים על יד

 לדירקטורים ח זה,ולד נספח ב'בנוסח המצורף כ מאחריות כתבי פטור חידושלאשר מוצע 

לתקופה בת , ידו או מועסקים על , בעל השליטה,קיבוץ כפר עזה חברישהינם  משרהונושאי 

 . שנים ממועד זה 3חלוף עד לו אישור האסיפהמיום  ( שנים3שלוש )

 : ההחלטה המוצע נוסח

לדירקטורים  ,לדוח זה נספח ב'בנוסח המצורף כ ריותפטור מאחכתבי  חידוש אשר"ל

 , לתקופה בתאו המועסקים על ידי הקיבוץ קיבוץ כפר עזה שהינם חבריולנושאי משרה 

 .( שנים"3שלוש )

או  כפר עזה חברי קיבוץשהינם נושאי משרה דירקטורים ושיפוי לתחייבות לה יכתב חידוש .2.2

 ומועסקים על יד

לנושאי משרה  בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח זה,שיפוי ל התחייבות יכתב חידוש מוצע לאשר

, ועל ידמועסקים שהינם חברי קיבוץ כפר עזה, בעל השליטה, או  ירקטורים בחברהוד

 .שנים ממועד זה 3חלוף עד לו אישור האסיפהיום שתחילתה ב ( שנים3שלוש ) בת לתקופה

 : ההחלטה המוצע נוסח

' לדוח זה, לנושאי משרה נספח גלאשר חידוש כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כ"

לתקופה בת שלוש  ץ,או המועסקים על ידי הקיבו ודירקטורים שהינם חברי קיבוץ כפר עזה

 ".( שנים3)

 

 9.9-ו 9.3מספר  בעל שליטה, לצורך החלטותפרטים נוספים הנדרשים מכוח תקנות עסקה עם  .3

 שעל סדר יומה של האסיפה המיוחדת:

 לעיל 9.9-ו 9.3בסעיפים ות המפורט ותאיתי של העסקצתיאור תמ .3.1
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מועסקים האו  קיבוץהחברי כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים חידוש  .3.1.1

 על ידי הקיבוץ

הפטור כתבי אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן  18.5.2016ביום  .3.1.1.1

רים ונושאי משרה המכהנים בחברה ושיכהנו בעתיד מעת מאחריות לדירקטו

ראו דוח . לפרטים נוספים או מועסקים על ידו הינם חברי קיבוץלעת, אשר 

( וכן 2016-01-043156מס' אסמכתא: ) 6.4.2016מון אסיפה שפורסם ביום זי

-2016-01 מס' אסמכתא:) 18.5.2015תוצאות האסיפה מיום אודות ח דיוו

028788) . 

(לחוק החברות, התקשרויות של החברה 1()1)א275בהתאם להוראות סעיף  .3.1.1.2

י ונושאי משרה שעשבקשר עם תנאי העסקה וכהונה של בעלי שליטה או 

, טעונות אישור אחת לשלוש שנים. להיות להם ענין אישי בבעל השליטה

לפיכך, כתבי הפטור מאחריות מובאים כעת לאישורה של האסיפה הכללית 

 ןשתחילת( שנים נוספות 3של בעלי המניות של החברה, לתקופה בת שלוש )

 'נספח ב, בנוסח המצורף כשנים ממועד זה 3חלוף עד לואישור האסיפה ביום 

 לדוח זה. 

פטור מאחריות המפורטים בכתבי הפטור מאחריות מתן המובהר כי תנאי  .3.1.1.3

עסקים ואו מ קיבוץהשהינם חברי משרה האשר יינתנו לדירקטורים ונושאי 

, זהים לתנאי הפטור מאחריות שאושרו באסיפה הכללית של החברה על ידו

לעיל, ואף זהים לנוסח כתבי פטור  3.1.1.1, המוזכרת בסעיף 18.5.2016מיום 

שאינם חברי  מאחריות שהוענקו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

. כך, תנאי הפטור מאחריות יהיו זהים עבור כלל הדירקטורים ונושאי קיבוץ

  המשרה בחברה.

תואמים את מדיניות ההצבעה לשנים ובהר כי תנאי מתן כתבי השיפוי יעוד  .3.1.1.4

 של אנטרופי שירותי מחקר כלכלי. 2020-2019

או  קיבוץהשהינם חברי שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים ל התחייבות כתבי חידוש .3.1.2

 מועסקים על ידי הקיבוץה

את נוסח כתבי  של החברה אישרה האסיפה הכללית 24.1.2012ביום  .3.1.2.1

 י משרה המכהנים בחברהולנושא ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים

ולדירקטורים ונושאי משרה חדשים, כפי שיהיו מעת לעת, אשר הינם חברי 

לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה  מועסקים על ידו.או  קיבוץה

וכן דיווח  ,(2012-01-018372 מס' אסמכתא:) 18.1.2012 שפורסם ביום

 .(2012-01-023949מס' אסמכתא: ) 25.1.2012אודות תוצאות האסיפה מיום 

, לאחר קבלת אישור החברהאישרה האסיפה הכללית של  24.1.2016ביום  .3.1.2.2

לדירקטורים ולנושאי  יכתבי שיפו חידוש ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,

שנים.  שלוש לתקופה בת ,מועסקים על ידואו  משרה אשר הינם חברי קיבוץ,

אסמכתא:  'מס) 16.12.2015ימון אסיפה מיום ראו דוח זנוספים לפרטים 

מספר ) 24.1.2016ת תוצאות האסיפה מיום וכן דיווח אודו (2015-01-181761

 .(2016-01-016588אסמכתא: 
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(לחוק החברות, התקשרויות של החברה 1()1)א275בהתאם להוראות סעיף  .3.1.2.3

בקשר עם תנאי העסקה וכהונה של בעלי שליטה או מי מטעמם, טעונות 

ם. לפיכך, כתבי ההתחייבות לשיפוי מובאים כעת אישור אחת לשלוש שני

לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לתקופה בת 

שנים ממועד  3חלוף עד לואישור האסיפה יום ב שתחילתה ( שנים3שלוש )

 לדוח זה. 'גנספח , בנוסח המצורף כזה

המפורטים בכתבי ההתחייבות לשיפוי אשר יינתנו  השיפוימובהר כי תנאי  .3.1.2.4

, הינם זהים או המועסקים על ידו חברי קיבוץלדירקטורים ונושאי משרה 

, 24.1.2012יום מלתנאי השיפוי שאושרו באסיפה הכללית של החברה 

 ההתחייבות לשיפוילעיל, ואף זהים לנוסח כתבי  3.1.2.1ף המוזכרת בסעי

או  שאינם חברי קיבוץ שהוענקו ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

יהיו זהים עבור כלל הדירקטורים ונושאי  תנאי השיפוי . כך,מועסקים על ידו

  המשרה בחברה.

תואמים את מדיניות ההצבעה לשנים תנאי מתן כתבי השיפוי עוד יובהר כי  .3.1.2.5

 של אנטרופי שירותי מחקר כלכלי. 2020-2019

ומהות העניין  9.9-ו 9.3ניין אישי באישור העסקאות בסעיפים שם בעל השליטה שיש לו ע .3.2

 האישי

ת ופורטהמ העסקאותקיבוץ כפר עזה הינו בעל השליטה בחברה ובעל עניין באישור  .3.2.1

מניות  13,699,982 ,. הקיבוץ מחזיק, נכון למועד דוח זהלעיל 2.2 -ו 2.1בסעיפים 

נפרע של החברה מהונה המונפק וה 57.59%מהוות ש"ח ע.נ כ"א, ה 1רגילות בנות 

 .ומזכויות ההצבעה בחברה

. 2.2 -ו 2.1 ות בסעיפיםהמפורט אישור העסקאותמהות עניינו האישי של הקיבוץ ב .3.2.2

, שעשויה לקום לקיבוץ בשל העובדה ע מטובת הנאה פוטנציאלית, בעקיפיןנוב

, או מועסקים על ידו שהדירקטורים ונושאי המשרה בחברה אשר הינם חברי הקיבוץ

 .יידרשו שיפוי מהקיבוץועל כן לא  מהסדר השיפוי, ייהנו מהסדר הפטור מאחריות או

 הדרך שבה נקבעה התמורה .3.3

לנושאי משרה ודירקטורים שהינם כתבי פטור מאחריות מתן כתבי ההתחייבות לשיפוי ו

על ידי ועדת תגמול ודירקטוריון החברה,  , אושראו מועסקים על ידי הקיבוץ חברי הקיבוץ

בכל  ת בישראלובהתאם להוראות חוק החברות ובהתאם למקובל בחברות ציבוריות דומ

 . ומתן פטור מאחריות לנושאי משרה הנוגע לתנאי שיפוי

 האישורים הנדרשים .3.4

 לעיל הינם: 2.2-ו 2.1ת בסעיפים והמפורט העסקאותהאישורים הנדרשים לאישור 

 .2020במרץ,  23אישור ועדת התגמול, אשר נתקבל ביום  .3.4.1

 .2020במרץ,  29אישור הדירקטוריון, אשר נתקבל ביום  .3.4.2

 .לדוח זה המזומנת בהתאםאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות,  .3.4.3

 או דומות להן 9.9-ו 9.3 ות בסעיפיםהמפורט פירוט עסקאות מסוגן של העסקאות .3.5
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 פטור מאחריותלהעניק כתבי  של החברה אישרה האסיפה הכללית 18.5.2015ביום  .3.5.1

, או מועסקים על ידי הקיבוץ חברי קיבוץלנושאי משרה ודירקטורים בחברה שהינם 

 לדוח זה ומובא לאישור. נספח ב'בנוסח זהה לזה המצורף כ

כתבי ההתחייבות של החברה את חידוש אישרה האסיפה הכללית  24.1.2016ביום  .3.5.2

עסקים על ידי ומאו  לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה שהינם חברי קיבוץ

 לדוח זה ומובא לאישור. 'גנספח , בנוסח זהה לזה המצורף כהקיבוץ

-ו 2.1המפורטות בסעיפים  ל ודירקטוריון החברה באישור העסקאותנימוקי ועדת התגמו .3.6

2.2 

חידוש כתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות הינו בהתאם לחוק החברות  .3.6.1

-2020ותואם את מדיניות ההצבעה לשנים  ל החברהמדיניות התגמול שבהתאם לו

 .של אנטרופי שירותי מחקר כלכלי 2019

הינם הגנה מקובלת לנושאי משרה כתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות  .3.6.2

משרה לנהוג בחופשיות למען לנושאי הבחברות ציבוריות, שיש בה כדי לאפשר 

בהם נפלה שגגה תחת ידם, תוענק  האינטרסים של החברה, תוך ידיעה כי במקרים

 הם ההגנה הראויה, בכפוף למגבלות הדין.

תנאי הינם זהים ל הפטור מאחריות המוצעים,כתבי שיפוי וכתבי ההתחייבות לתנאי  .3.6.3

השיפוי והפטור מאחריות שניתנו לדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה 

פטור מאחריות זהים הפוי ו. בכך, תנאי השיאו מועסקים על ידו שאינם חברי הקיבוץ

 עבור כלל נושאי המשרה בחברה. 

לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי ההחלטה  .3.6.4

לדירקטורים ולנושאי  בדבר חידוש כתבי ההתחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות

וכי היא  , הינה לטובת החברהאו המועסקים על ידי הקיבוץ קיבוץהחברי משרה 

נאותה בנסיבות העניין בהתחשב באופי והיקף פעילות החברה והיקף האחריות 

 המוטלת על נושאי המשרה בה. 

 עדת התגמול ובדירקטוריון החברהושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בו .3.7

, 2020במרץ,  23הדירקטורים שהשתתפו בהחלטת ועדת התגמול של החברה מיום  .3.7.1

אלה ויימן  :םהינ לעיל 2.2-ו 2.1ות בסעיפים המפורט העסקאותבה נדונו ואושרו 

)דח"צ ויו"ר הוועדה(, רוני מנינגר )דח"צ( ותרצה אוטלנגי פלורנטין )דירקטורית בלתי 

 תלויה(. 

נדונו , בה 2020במרץ,  29הדירקטורים שהשתתפו בהחלטת דירקטוריון החברה מיום  .3.7.2

איציק שריר )יו"ר(,  הינם:לעיל  2.2-ו 2.1ואושרו העסקאות המפורטות בסעיפים 

אלה ויימן )דח"צ(, רוני מנינגר )דח"צ(, תרצה אוטלנגי פלורנטין )דירקטורית בלתי 

 . , רז דיאור, רפי עדס, אורי אפשטיין, אביב קוץ ונעם שטהלתלויה(

טב ידיעת החברה, עניין אישי בעסקאות שמות הדירקטורים בחברה שיש להם, למי .3.8

 ומהות עניינם האישי 9.9-ו 9.3המפורטות בסעיפים 

הינם , אביב קוץו עדס, נעם שטהל, אורי אפשטיין אלפרז דיאור, רחברי הדירקטוריון ה"ה 

, וכתבי הפטור מאחריות כתבי ההתחייבות לשיפוי חידוש בדבר בעלי עניין אישי בהחלטות

 .או מועסקים על ידו חברי הקיבוץמכוח היותם 
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 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום:  .4

 ףבסעי תהמפורט ההחלטההרוב הנדרש באסיפה לאישור  שעל סדר היום: 1.2 מספר ההחלט .4.1

1.2 הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה )בין במישרין סדר היוםל ,

ובין בעקיפין באמצעות שלוח(, כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות 

 הנמנעים.

זה, שיעור החזקות בעל השליטה בחברה מקנה לבעל יצוין, כי נכון למועד פרסום דוח 

 שעל סדר היום. 1.2מספר  ההשליטה את הרוב הנדרש לקבלת החלט

 הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות :שעל סדר היום 2.2 -ו 2.1החלטות מספר  .4.2

( לחוק 3)א()275-( ו4)270לסדר היום, הינו בהתאם לסעיפים  2.2-ו 2.1ות בסעיפים המפורט

החברות, דהיינו: רוב קולות מבין בעלי המניות הנוכחים )בין במישרין ובין בעקיפין 

 באמצעות שלוח( והזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: 

ניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי במ (א)

; במניין כלל הקולות של בהצבעהעניין אישי באישור העסקה, המשתתפים 

 א יובאו בחשבון קולות הנמנעים; בעלי המניות האמורים ל

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה א' לא עלה  (ב)

 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.2%של שני אחוזים )על שיעור 

הצעת מחזיק במניות בשיעור שיקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת  אינובעל השליטה בחברה  .4.3

 שעל סדר היום של האסיפה. 2.2 -ו 2.1החלטות 

 פרד.יובהר, כי ההצבעה לגבי כל אחד מהנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, תיעשה בנ .4.4

 המועד הקובע לצורך זכאות, השתתפות והצבעה באסיפה:  .5

המועד הקובע  הצבעה בכתב,לתקנות  3)ג( לחוק החברות ותקנה  -)ב( ו182בהתאם לסעיפים  .5.1

 ,9191באפריל  39 ,'איום  לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו

לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום ש ככל"(. המועד הקובעבתום יום המסחר )"

 הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה. 

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

"(, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות תקנות הוכחת בעלות)" 2000

"(, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי רסההבואביב בע"מ )"-ערך בתל

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

או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות 

 .באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית )כהגדרתה להלן(

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון  .5.3

החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות 

חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך הממנה שלוח  הוכחת בעלות. שלוח להצבעה אינו

ב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, "(, ייערך בכתכתב המינוילהצבעה )"

ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. 

שעות לפני  24 מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי הופקד במשרדי החברה לפחות

כזו לא יהא למינוי כזה מועד האסיפה או האסיפה הנדחית )לפי העניין(. בהעדר הפקדה 

תוקף באותה אסיפה. במקרה בו הופקד כתב המינוי בהתאם לאמור בסעיף זה, המתייחס 
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לאסיפה מסוימת, לא יהיה צורך להפקיד שוב כתב מינוי כאמור לפני אסיפה נדחית של 

 אותה אסיפה.

 הודעה על עניין אישי .6

ות המוצע ותר ההחלטלחוק החברות, קודם ההצבעה לאישו 276בהתאם להוראות סעיף  .6.1

ם הא לפני הצבעתו, להודיע לחברהיידרש כל בעל מניה  ,שעל סדר היום 2.2-ו 2.1בסעיפים 

יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או העדרו  .או אם לאו יש לו עניין אישי באישור ההחלטות

כתב של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות 

הוראה זו תחול גם על שלוח או מיופה הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף להודעה זו. 

 כוחו של בעל מניה בחברה.

, לא תבוא עם קיום או היעדר עניין אישיבקשר לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון 

 .לגבי ההחלטות האמורות הצבעתו במניין הקולות

, בעניין "גילוי בדבר אופן 2011בנובמבר,  30בהתאם להנחיית סגל רשות לניירות ערך מיום  .6.2

"(, בעל ההנחיהההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות )"

מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל 

או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה האמורה, וכן פרטים נוספים עניין, נושא משרה בכירה 

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

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

 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית .7

הוא נוכחות, תוך מחצית שעה מן  חוקי לקיום האסיפההין ימנבהתאם לתקנון החברה, ה .7.1

או על ידי ו/בעצמם  ( בעלי מניות,2המועד שנקבע לתחילת האסיפה, של לפחות שני )

 מזכויות ההצבעה (25%)עשרים וחמישה אחוזים  שלהם לפחות, באמצעות שלוח)ים(

ר שלוחים של בחברה. אם באותה אסיפה יהיה נוכח בעל מניות ושלוח שהוא מינה או מספ

 .אותו בעל מניות, הם יחשבו ביחד כבעל מניות אחד

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה,  .7.2

אשר תתקיים באותו  31:11בשעה  9191במאי  92', א ליום בשבוע ימים, תידחה האסיפה

כך לבעלי המניות או למועד אחר אם , מבלי שתהיה חובה להודיע על "(אסיפה נדחית)" אופן

באסיפה נדחית בעל מניות אחד . צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום שעה ומקום אחרים

 יהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה ללא קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .8

שעל סדר  2.2-ו 2.1, 1.2, 1.1ם באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאי בעל מניות רשאי להצביע .8.1

היום באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדוח זה או )ביחס לבעלי מניות לא רשומים( 

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .8.1.1

ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה באתר  .8.1.1.1

 http://www.magna.isa.gov.ilהפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: ה

אתרי )" http://maya.tase.co.ilובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: 

 "(. ההפצה

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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עה, יציין על גבי החלק השני בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצב .8.1.1.2

של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו 

 בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, ללא תמורה, את נוסח  .8.1.1.3

 כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתהיינה(. 

( ימים לאחר המועד הקובע, בלא 5שה )חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמי .8.1.1.4

תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה 

באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, 

אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל 

ניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעו

 דמי משלוח בלבד.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהיה תקפה רק אם: )א( במקרה של בעל  .8.1.1.5

צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור  -מניות לא רשום 

בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; )ב( במקרה של בעל מניות 

ה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, צורף לכתב ההצבע -רשום 

 לפי העניין.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור  .8.1.1.6

הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר 

הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד 

 ה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.שהבקשה ניתנ

( שעות לפני 4המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו עד ארבע ) .8.1.1.7

מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו 

כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדי החברה, במסירה ביד 

 או באמצעות דואר רשום.

( שעות לפני מועד כינוס האסיפה, 24רשאי, עד עשרים וארבע ) בעל מניות .8.1.1.8

לפנות אל משרדה הרשום של החברה, בקיבוץ שער הגולן, ולאחר שהוכיח 

את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור 

 הבעלות שלו.

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .8.1.2

אישור הבעלות שלו יועבר לחברה בעל מניות לא רשום רשאי להורות ש .8.1.2.1

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים  .8.1.2.2

( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי 3)א()4יא44הנדרשים לפי סעיף 

המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע 

"(, ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת להצביע במערכת רשימת הזכאים)"

של המועד  12:00הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 

הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, 

 )ד( לתקנות הצבעה בכתב.13לפי תקנה 

חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת  .8.1.2.3

ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע 
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"(, לכל אחד מבעלי המניות המנויים אישור מסירת הרשימהבמערכת )"

ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות 

מצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב באמצעים אלקטרוניים או בא

הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה 

 האלקטרונית.

בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן  .8.1.2.4

 הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה האלקטרונית )בצירוף המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת  .8.1.2.5

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

 ההצבעה האלקטרונית.

)ד( לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך 83בהתאם להוראות סעיף  .8.1.3

 אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. 

זה המופיע על גבי כתב לעניין זה: )א( מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב 

ההצבעה; )ב( הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת 

 להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ימים לפני מועד האסיפה,  10עד  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: .8.1.4

 .9191במאי  7 קרי עד ליום

ימים לפני  5עד  מצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:המועד האחרון לה .8.1.5

 .9191במאי  39מועד האסיפה, קרי עד ליום 

)אחוז אחד(  1%)ב( לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו 66בהתאם להוראות סעיף  .8.2

לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר 

האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. על בקשה של היום של 

)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית להתקבל 66בעל מניה לפי סעיף 

א)א( לתקנות 5לפי תקנה  הכללית )שבעה( ימים לאחר זימון האסיפה 7בידי החברה עד 

 .הודעה ומודעה

תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, בהתאם להוראות  .8.3

לרבות הוספת נושא לסדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי 

החברה השוטפים באתר ההפצה. ככל שיידרש כתב הצבעה, בעקבות שינויים בנושאים שעל 

ברה באתרי ההפצה, בד בבד עם פרסום סדר היום, יפורסם כתב ההצבעה על ידי הח

ב לתקנות הודעה 5-א ו5השינויים בסדר היום, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 

 ומודעה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

 סמכות רשות ניירות ערך .9

ך, או עובד לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ער 10בהתאם לתקנה  .9.1

( ימים מיום הגשת הדוח המידי, להורות לחברה לתת, 21שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד )

בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נשוא דוח העסקה, 

 וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

לעיל, רשאית רשות ניירות ערך להורות על  9.1ניתנה הוראה לתיקון הדו"ח כאמור בסעיף  .9.2

( ימי עסקים ולא יאוחר 3דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה )

רסום התיקון לדוח העסקה. החברה תגיש תיקון על פי משלושים וחמישה ימים ממועד פ
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הוראה כאמור על ידי פרסומו בדוח מיידי, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה 

הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח המיידי בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, 

 והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת. 

בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על  ניתנה הוראה .9.3

 ההוראה.

 נציגי החברה לטיפול בדוח המיידי .10

; פקס: 08-6809580נציג החברה לעניין דיווח זה הינו מזכיר החברה, מר ניסים מזרחי )טלפון: 

08-6809511.) 

 עיון במסמכים .11

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

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

מזכיר החברה, מר ודה הרגילות, בתיאום מראש עם ה', בשעות העב-במשרדי החברה, בימים א'

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

 

 בכבוד רב,      

 בע"מ (3991כפרית תעשיות )   



 ("החברה")( בע"מ 3991כפרית תעשיות )

 

 תאריך: _________         לכבוד
         ______________מר/גב' 

 מאחריות כתב פטור

 "( בחברה; חוק החברות)" 1111-לחוק החברות, התשנ"ט 1בסעיף והינך מכהן כנושא משרה )כהגדרתו  הואיל

, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, ובדיעבד ובהתאם לתקנונה רשאית החברה לפטור, מראש והואיל
 ;או כלפי איזו מהחברות המוחזקות של החברה הפרת חובת הזהירות כלפיהבגין 

והחברה קיבלה את ההחלטות הנדרשות על פי דין למתן פטור מאחריות עקב הפרת חובת הזהירות  והואיל
 ; הלנושאי משרה המכהנים כיום, בהתאם למפורט בכתב פטור ז

 :לפיכך

מאחריות, כולה או מקצתה, בשל נזק  ובדיעבד, מראש בזאת, החברה פוטרת אותךכפוף להוראות כל דין, ב .א
הפרת חובת , עקב או לאיזו מהחברות המוחזקות של החברה, בין במישרין ובין בעקיפין להשנגרם או שייגרם 

 כלפיה. הזהירות שלך

 בשל כל אחד מאלה:החברה אינה פוטרת אותך על אף האמור לעיל,  .ב

 הפרת חובת אמונים;  .1

 חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד; תהפר .2

 דין;כ אה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שללפעו .3

 או כופר שהוטל עליך; , קנס אזרחי, עיצום כספיקנס .4

 הפרת חובת זהירות בחלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות; .5

 או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי.החלטה  .6

הפטור מאחריות שניתן לך לפי כתב זה יעמוד לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה, ובלבד  .ג
 בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה. ות בגינן ניתן הפטור נעשושהפעול

כתב השיפוי מהתחייבות החברה לשפות אותך על פי באמור בכתב פטור זה בכדי לגרוע אין בכפוף לכל דין,  .ד
 . ידי החברה, ככל שניתן-שניתן לך על

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לפטור על פי כתב זה, בין  .ה
ו שינוי כאמור מתייחסים לאירועים שיחולו בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם, ככל שביטול א

יום לפני  30לאחר מועד הביטול או השינוי, ובלבד שניתנה לך הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 
 המועד בו תכנס החלטתה לתוקף.

הדין הישראלי יחול באופן בלעדי על כתב זה וכן על כל סכסוך שיתגלע בקשר לכתב זה. סמכות השיפוט  .ו
דית בכל הקשור והנובע לכתב זה, לרבות בקשר לתוקפו, הפרתו ופרשנותו תהא מסורה לבתי המשפט הבלע

 אביב בלבד.-המוסמכים במחוז תל
_____________________ 

 ( בע"מ3991כפרית תעשיות )

 .אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לתנאיו
_______________ 

 [נושא המשרה]



 

 ("החברה")בע"מ  (3991כפרית תעשיות )
 לכבוד

______________  
 

 שיפויהתחייבות לכתב 

 כללי .3

בישיבת ועדת הביקורת של החברה ביום _______, בישיבת דירקטוריון החברה ביום _______,  1.1
לנושאי המשרה  ןואושר שהחברה תיתובאסיפה כללית של החברה ביום __________, הוחלט 

 חבות או הוצאה שתוטל עליהם עקב פעולה שעשובה, התחייבות לשפות אותם בשל ורים והדירקט
ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה,  בתוקף היותם נושאי משרה כאמור בחברה ו/או שיעשו

 .הכל כמפורט בכתב התחייבות לשיפוי זה

ש והמשמעות שניתן להם בחוק שיפוי זה שלא הוגדרו בו, יהיה הפירוהתחייבות ללמונחים בכתב  1.3
ך זה מנוסח ממס (, אלא אם הקשר הדברים יחייב אחרת.החוק)להלן:  1999-התשנ"ט ,החברות

 בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד. 

 

 התחייבות לשיפוי .2

לשפות אותך בשל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שתוטל עליך עקב פעולה כלפיך  בזאתהחברה מתחייבת 
 עשה בתוקף היותך נושא משרה כאמור, וזאת בכפוף להוראות ולהגבלות המפורטות בכתב שיפוי זה.שת

 
 החבות וההוצאות עליהן יחול השיפוי .1

 השיפוי יחול בשל חבות והוצאות כדלקמן: 3.1

חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה  א.
לכתב  נספח א'בקשר עם האירועים המפורטים ב, בית משפט בידישאושר  ו/או פסק בורר

 שיפוי זה.

וציא עקב חקירה או הליך רות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתהוצאות התדיינות סבי ב.
שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב 

ת כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא ומבלי שהוטלה עליך חבו אישום נגדך
הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת 

 .או בקשר לעיצום כספי הוכחת מחשבה פלילית

חבות " -ו "הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית בלא הליךיום "ס – זו בפסקה
 לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת. 260 בסעיף כמשמעם -" הליך פליליל כספית כחלופה

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא או שתחוייב בהן בידי בית  ג.
משפט, בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי 

רשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית שממנו זוכית או באישום פלילי שבו הו
 או הוצאות אחרות שיקבעו בחוק.

חוק )" 1968-()א( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  ד.
 ."(ניירות ערך

הטלת ) 3לפי פרק ח') ךשהתנהל בעניינאכיפה מנהלי וציא בקשר עם הליך בשל הוצאות שת ה.
( או הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה) 4(, פרק ח'בידי הרשות עיצום כספי

( לחוק הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) 1פרק ט'
ניירות ערך, כפי שיתעדכן מעת לעת, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת 

 .עורך דין

 יחול על פעולה שהיא:השיפוי כאמור לא  3.2

אם פעלת בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח  למעטהפרת חובת אמונים כלפי החברה,  א.
 שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

 אם נעשתה ברשלנות בלבד; למעטהפרת חובת זהירות שנעשתה על ידך בכוונה או בפזיזות,  ב.

 שלא כדין;  פעולה שנעשתה על ידך מתוך כוונה להפיק רווח אישי ג.

 או כופר שהוטל עליך. , קנס אזרחי, עיצום כספיקנס ד.
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 תגמולי תלקבל ךבזכות לפגוע בכדישיפוי על פי כתב התחייבות זה,  בתשלום אין כי ,בזאת מובהר 3.3

 .לעת מעת ךעבור תקבל שהחברה או/ו קבלתש ,שבנספח א' אירועים בגין לרבות ביטוח
 

 לא ההוצאות או/ו הכספית החבות אם רק יינתן זה שיפוי כתב כי יובהר ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי 3.4
 אחר שיפוי ידי על או ביטוח פוליסת ידי על לרבות, שהיא דרך בכל בפועל ,חלקן או כולן, יכוסו
' ג צד ידי על חלקן יכוסו כאמור ההוצאות או הכספית שהחבות במקרה .כלשהו' ג מצדך ל שניתן

 או/ו הביטוח פוליסת מכוח, ששולם לסכום מעבר שהוא לסכום השיפוי וםסכ יוגבל, כאמור כלשהו

 .כאמור אחר שיפוי
 

תעמיד , זה שיפוי בכתב לאמור בהתאם לשיפוי זכאי להיות עשוי תהיה שבגינו ארוע קרות עם 3.5
כמקדמה ע"ח הוצאות שיגיעו לך על פי כתב שיפוי זה, סכומים שיוערכו  ,לעת מעת ,לרשותך החברה

דה ובמועדים שיקבעו על ידה, לכיסוי הוצאות כאמור, וכן תעמיד החברה לרשותך בטחונות ו/או על י
ערבויות שיהיה עליך להעמיד במסגרת החקירה ו/או בהליך המשפטי ו/או על פי החלטות ביניים, 
 כולל בבוררות, לרבות לשם החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיך, וזאת עוד לפני תחילת ו/או לפני תום

החקירה ו/או ההליך המשפטי, ובלבד שסך כל הסכומים, הבטחונות והערבויות כאמור לא יעלו על 
 ., כמפורט להלןסכום השיפוי המירבי

העמידה החברה לרשותך מקדמה כאמור לעיל והתברר שאינך זכאי)ת( להוצאות ההתדיינות, אתה  
יום העמדת ב רכן הידועלמדד המחירים לצתחזיר לחברה את המקדמה כאמור, כשהיא צמודה 

 המקדמה בפועל, וזאת עם דרישה ראשונה.

העמידה החברה בטחונות או ערבויות כאמור והתברר שאינך זכאי לשיפוי בגין הפעולה בגינה ניתנו  
ואתה תסייע לביטולם ככל שתידרש לעשות כן על לביטולם, החברה הבטחונות או הערבויות, תגרום 

הם מומשו, אתה תחזיר לחברה את הסכום שמומש כשהוא צמוד ואם הם או חלק מידי החברה, 
 לשער היציג של דולר ארה"ב ליום תשלום אותו הסכום, וזאת עם דרישה ראשונה.

 
 סכום השיפוי המירבי .4

מההון  25%לא יעלה על לכל נושאי המשרה סכום השיפוי המרבי , 3.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  4.1
האחרונים הידועים במועד של החברה המאוחדים הכספיים תיה דוחו לפיהעצמי של החברה 

  .התשלום בפועל של השיפוי

 השיפוי סכומי כל סך בתוספת, כלשהו במועד לשלם תידרש שהחברה השיפוי סכומי כל שסך במידה 4.2
 סכום יחולק ,רבייהמ השיפוי סכום על יעלה, השיפוי כתבי פי על מועד אותו עד החברה ששילמה

 כאמור שיפוי לסכומי זכאים שיהיו בחברה המשרה נושאי בין, העניין לפי ,יתרתו או רבייהמ השיפוי
 שסכום באופן ,מועד אותו לפני להם שולמו ולא השיפוי כתבי פי על לחברה שהגישו דרישות בגין

 השיפוי סכום שבין היחס פי על יחושב ,האמורים המשרה מנושאי אחד כל בפועל שיקבלי השיפו
, במצטבר, האמורים המשרה נושאי לכל שיגיע השיפוי סכום לבין המשרה מנושאי אחד כלל שיגיע

 .אלה דרישות בגין מועד באותו

 
 תנאים בקשר לשיפוי .5

 השיפוי על פי כתב שיפוי זה כפוף למילוי התנאים המפורטים להלן: 

ש או איום שחקירה אתה תודיע לחברה על כל חקירה ו/או הליך משפטי שייפתח נגדך ועל כל חש 5.1
ו/או הליך משפטי כאמור עלול להיפתח נגדך, וזאת מיד לאחר שייודע לך לראשונה על כך, ותעביר 
לחברה או אל מי שהיא תודיע לך, ללא דיחוי, כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך וכל מידע 

 שיגיע לידיעתך באשר לאותו הליך.

רועים שיש לגביהם חשש כי יביאו לנקיטת ילגבי א כמו כן, עליך לידע את החברה באופן שוטף 
 חקירה ו/או הליך משפטי נגדך.

החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בחקירה ו/או בהליך המשפטי האמור ו/או למנות  5.2
 עורך דין, שהחברה תבחר לצורך זה, לטפל בחקירה ו/או בהליך המשפטי.

כאים לפעול, במסגרת הטיפול האמור, לפי שיקול דעתם וכן הם החברה ו/או עורך דין כאמור, יהיו ז 
 יהיו רשאים להתפשר בהליך האמור ו/או לנקוט בכל אמצעי על מנת לסיים את ההליך האמור.

לפי בקשת החברה תחתום/מי על כל מסמך שיסמיך את החברה ו/או את עורך הדין כאמור, לטפל  
 כך.בשמך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור ב

למען הסר ספק מובהר, כי החברה ו/או עו"ד כאמור לא יהיו רשאים, במסגרת הליך פלילי, להודות  
באיזה מן האישומים בשמך או להסכים לעסקת טיעון, אלא בהסכמתך, שלא תמנע אלא מסיבות 

ן סבירות. כמו כן, החברה ו/או עורך הדין לא יהיו רשאים במסגרת הליך אזרחי, להודות, בשמך )בי
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רוע שאינו מכוסה יבמסגרת הדיון בפני בית משפט או בורר ובין במסגרת הסדר פשרה( בקיום א
 בכתב שיפוי זה, אלא בהסכמתך שלא תמנע אלא מסיבות סבירות.

אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם עורך הדין כאמור ו/או המבטח של ביטוח נושאי המשרה  5.3
מך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך בחברה, בכל דרך סבירה כפי שיידרש מ

משפטי, ובלבד שהחברה ו/או המבטח כאמור, ידאגו לכיסוי כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך 
 באופן שלא תידרש/י לשלמן או לממנן בעצמך.

שרה החברה לא תהיה חייבת לשפות אותך על פי כתב שיפוי זה בגין כל סכום שישולם על ידך על פי פ 5.4
 שהחברה לא אישרה מראש ובכתב.

החברה לא תהיה חייבת לשפות אותך על פי כתב שיפוי זה בגין כל סכום שיכולת לקבל במסגרת  5.5
 ביטוח נושאי המשרה של החברה ו/או שתשלום כאמור נמנע עקב פעולה שלך.

שיפוי זה ו/או  התחייבויות החברה לשיפוי על פי כתב שיפוי זה הן אישיות כלפיך בלבד, וכתב 5.6
 .להלן 7, למעט כמפורט בסעיף זכויותיך על פיו אינן ניתנות להמחאה ולהעבירה לאחר)ים(

 
 תחולה .6

שיפוי זה יחול החל מאישור מתן ההתחייבות לשיפוי התחייבות להשיפוי על פי כתב בכפוף להוראות החוק,  
יבות יההתח .י האסיפה הכללית, בגין האירועים המפורטים לעיל שהתרחשו גם לפני המועד האמוריד-לע

 ,ה קשורהו/או בחבר לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ד לזכותך גםועמתלפי כתב זה לשיפוי 
 החברהתחייבות לשיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בה השהפעולות בגינן ניתנובלבד 

 על ךשל אחרים וחליפים ך, יורשיךעזבונ לזכות גם יעמדו כאמור החברה התחייבויות .ה קשורהו/או בחבר
 דין. פי

 
 שונות .7

כל כ ,המיועד לקיימן זה יפורשו בהרחבה ובאופן שיפויהתחייבות לפי כתב -התחייבויות החברה על 7.1
התחייבות רה בין הוראה כלשהי בכתב במקרה של סתי. לשם התכלית שלה נועדו, פי דין-שמותר על

תגבר הוראת הדין , לשנותה או להוסיף עליה, שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליהל
שיפוי התחייבות לאך לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב , האמורה

 .זה

 דין. כל הוראות פי על בדיעבד שיפוי על טלהחלי החברה של מזכותה גורע אינו זה שיפוי כתב 7.2

החתום  העותק ומסירת לכך המיועד במקום ממנו עותק על חתימתך עם לתוקף ייכנס זה שיפוי כתב 7.3
 לחברה.

 ידך. ועל החברה ידי על נחתם אם אלא לשינוי ניתן אינו זה שיפוי בכתב הכתוב 7.4

 כלשהו מבטח לרבות', ג צד לטובת חוזה מהווה אינו זה שיפוי כתב כי בזאת נקבע ספקות למניעת 7.5
 הסכם פי על מבטח לו מחויב אשר בתשלום החברה של שתתפותה לדרוש זכות מבטח לכל תהא ולא

 .העצמית שתתפותהה למעט, עימו שנערך ביטוח

 מסורהיפו -אביב-בתל המוסמך המשפט ולבית בישראל הדין הינו זה שיפוי כתב על החל הדין 7.6
 .זה כתב מיישום שינבעו במחלוקות לדון לעדיתהב הסמכות

 
 
 

 _________________________ תאריך: _____________
 בע"מ (1993כפרית תעשיות ) 

 
 

 אני מאשר קבלת כתב זה ומסכים לתנאיו:
 
 

 חתימה: _______________________     תאריך: _____________
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 נספח א'
 א1.3ין סעיף סוגי האירועים הקבועים לעני

 
הצעה לציבור ו/או הנפקה של ניירות ערך של החברה ו/או של חברה בת ו/או של חברה קשורה בישראל ו/או  .1

 בחו"ל ו/או הצעה פרטית בישראל ו/או בחו"ל.
ו/או דיווחים הנובעים מהיות החברה חברה ציבורית שניירות ערך שלה הוצעו לציבור ו/או רשומים  פעולה .2

 שראל או בחו"ל.למסחר בבורסה בי
 ו/או פעולה בקשר לניהול עסקי החברה ו/או חברה בת ו/או חברה קשורה. החלטה .3
 אישור הדוח התקופתי ו/או הרבעוני, דוחות כספיים, דוח הדירקטוריון ודוחות אחרים של החברה. .4
 ו/או פעולה בקשר לביצוע השקעות בחברה או בחברה בת ו/או בחברה קשורה ו/או ברכישת או החלטה .5

במכירת נכסים, לרבות רכישת או מכירת חברות ו/או עסקים, ו/או השקעות בשוק ההון ו/או השקעות 
 אחרות.

ו/או פעולה בקשר להתקשרויות של החברה או של חברה בת ו/או בחברה קשורה עם אחרים ו/או  החלטה .6
 בינן לבין עצמן, כולל עם לקוחות, ספקים וכו'.

ודה בחברה ו/או בחברה בת ו/או בחברה קשורה, כולל בקשר החלטה ו/או פעולה בקשר ליחסי עב .7
או גמל או  פיצוייםלתכניות פנסיה או קופות  ,ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים התקשרותל

ביטוח או להטבות לעובדים או לתכנית אופציות, לעובדי החברה ו/או חברה קשורה, וכולל בקשר לתנאי 
 בטיחות וגיהות בעבודה. 

, בין והנוגעיםלטה ו/או פעולה בקשר לאיכות הסביבה בחברה ו/או בחברה בת ו/או בחברה קשורה הח .8
היתר, לתקנים, נוהלים, זיהום, הגנה על בריאות, הליכי ייצור, הפצה, הובלה, אחסון, טיפול או שימוש של 

 חומרים מסוכנים.
 חברה קשורה.ו/או פעולה בקשר להגבל עסקי בחברה ו/או בחברה בת ו/או ב החלטה .9

 ו/או פעולה בקשר לחברה בת ו/או לחברה קשורה. החלטה .10
ו/או פעולה בקשר לחלוקה של דיבידנד בחברה ו/או בחברה בת ו/או בחברה קשורה ו/או רכישה של  החלטה .11

 מניות החברה ו/או של החברה האם.
בחברה בת ו/או ו/או פעולה בקשר לחוות דעת בהצעת רכש ו/או בקשר להצעת רכש בחברה ו/או  החלטה .12

 בחברה קשורה.
החלטה ו/או פעולה בקשר למיזוג או שינוי מבנה אחר של החברה ו/או של חברה בת ו/או של חברה קשורה,  .13

של חברה בת ו/או של או /החברה ו הסדר בין ,פיצול ,מיזוג ,אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לרבות
של חברה בת ו/או של החברה  שינוי בהון ,חוק החברותאו נושיה לפי /לבין בעלי מניותיה ו חברה קשורה
 .הקצאה או חלוקה ,פירוקן או מכירתן ,הקמת חברות בנות ,חברה קשורה

החלטה ו/או פעולה בקשר לאישור עסקה עם נושא משרה ו/או עם בעל שליטה בחברה ו/או בחברה בת ו/או  .14
ישור כנדרש להסכמים עם בעל השליטה כל תביעה או דרישה בקשר עם הפרה או אי מתן אבחברה קשורה. 

 .לחוק החברות( ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב 268)כהגדרת מושג זה בסעיף  בחברה
 ,להתקשרות בעסקה משא ומתן ,לחוק החברות ובכלל זה 1הליכים הנוגעים ל "עסקה" כמשמעותה בסעיף  .15

ירות ערך(, או מתן או קבלת זכות בכל ני רכישה או שיעבוד של נכסים או התחייבות )לרבות ,העברה מכירה
 .פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור וכן כל ,קבלת אשראי ומתן בטחונות ,אחד מהם

חוק ניירות  או מכוח חוק החברות או/לרבות דיווחים המוגשים על פי ו ,הליכים הנוגעים לדיווח לרשויות .16
או חוק של מדינה  ,מחוצה לה הנהוגים בבורסה בישראל אואו על פי כללים או הנחיות  1968-תשכ"ח ,ערך

 .הודעה כאמור או הימנעות מהגשת דוח או/אחרת המסדיר עניינים דומים ו

 .בחוק החברות הליכים הנוגעים להחלטה בדבר ביצוע "חלוקה" )או אי ביצועה(, כהגדרת המונח "חלוקה" .17

נושא משרה  ו דעה שנעשתה בתום לב על ידילרבות הבעת עמדה א ,אמירה ,הליכים הנוגעים להתבטאות .18
 .מועדותיו ולרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה ,במהלך תפקידו ומכוח תפקידו

או חברה /החברה ו או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם ,ספק ,הליכים המוגשים בידי לקוח .19
 .לרבות רשויות ממשלתיות ,בשליטתה

או חובות  ,ידו או חברה בשליטתה או בנוגע לכספים שהולוו על/ל ידי נושים של החברה והליכים המוגשים ע .20
 .החברה כלפיו

שירותי  תביעה או דרישה בקשר עם אירועים הקשורים להסכמים למתן שירותים, לרבות הסכמים למתן .21
מי הלוואה ולשכירות מקרקעין, הסכ כוח אדם, למתן שירותי ניהול וייעוץ, להעברת בעלות במקרקעין

תיקון, הוספה או  -ובכלל זה , קשורות והסכם לרכישת שירותים כלליים, שבין החברה וחברות בנות או
 .שינוי בהם

 .הפרת כל דין אשר עניינו בחיובי החברה לקבלת היתרים או רישיונות .22

ל זה ובכל שעבוד נכסים והתחייבויות ומתן או קבלת בטחונות ,הליכים בקשר עם מתן או קבלת אשראי .23
עסקאות או התקשרויות  או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון/התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו

 .בשליטתה וכן כל פעולה הכרוכה בעניינים הנ"ל או חברה/על ידי החברה ו ,במישרין או בעקיפין ,צעותוהמב
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 ,פיקדונות במט"ח ים לרבותות הבנק של החברה בתחומי הפעילות שבהם פועלת החברה בבנקחשבונניהול  .24
הסכמי ייעוץ בהשקעות  ,אשראי מכתבי ,ערבויות בנקאיות ,כרטיסי חיוב ,הלוואות ומסגרות אשראי ,ני"ע

 .יוצ"בעתידיים וכ וחוזים ,אופציות ,עסקאות גידור ,לרבות עם מנהלי תיקים

 .ש בונזק לרכוש לרבות אובדן השימו ,מוות ,מחלה ,כל מעשה או מחדל שגרם לנזק גוף .25

של החברה  כל הליך )לרבות תביעה( או דרישה שהוגשו כנגד נושא משרה בקשר לפירוק או כינוס נכסים .26
 .או חברה בשליטתה/ו

 .או בחברה בשליטתה ופעילותן/תובענות נגזרות או תובענות ייצוגיות בקשר עם החברה ו .27

תקני  שור עם דיווח לפיאו לאישור של דו"חות כספיים לרבות בכל הק/אירועים הקשורים לעריכה ו .28
 .(IFRS) חשבונאות בינלאומיים

או בחברה /ו או הפרת חובה חקוקה על פי כל דין עקב פעולה שנעשתה על ידי החברה/חשד לביצוע עבירה ו .29
שנעשתה על ידי נושא  או עקב פעולה/בשליטתה ואשר על פי כל דין ניתן לייחסה גם לנושא המשרה ו

או /או שנעשתה למען החברה ו/ו או בחברה בשליטתה/רה בחברה והמשרה בתוקף תפקידו כנושא מש
 .עבורה

פעולה מנהלית, ציבורית ו/או שיפוטית, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הליכים, צווים, פסקי דין,  .30
תביעות, דרישות, חקירות או הודעות מטעם רשויות שלטון ו/או גופים סטאטוטוריים הטוענים לאי ציות, 

ילוי או להפרת הוראות חוק, תקנה, צו, פקודה, נוהג, הוראות או פסק דין על ידי החברה או על ידי לאי מ
 נושא משרה בתוקף תפקידו כנושא משרה בחברה ו/או בחברה בשליטתה.

דיווחים, הודעות ובקשות לאישור )לרבות מעשים ביחס לאותם דיווחים ובקשות( בפני רשויות שיפוטיות  .31
ת בישראל ובחו"ל לרבות רשות ניירות ערך בישראל או בחו"ל, בורסה בישראל או בחו"ל, ואדמיניסטרטיביו

הגבלים עסקיים, רשם המידע, רשם החברות, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, רשם המשכונות, 
 .רשם המקרקעין וכו'

"י החברה ו/או חברה החלטה ו/או פעולה בקשר לפטנט, מדגם, סימן מסחרי או קניין רוחני אחר של או ע .32
 בת ו/או חברה קשורה.

 צד של רוחני בקניין במחדל או/ו במעשה לרעה לשימוש ביחס המוגשת דרישה או( תביעה לרבות) הליך כל .33
 יוצרים זכויות ,מדגם ,פטנט לרבות ,מטעמה מי או ו/או חברה בת ו/או חברה קשורה החברה בידי שלישי

 ב"וכיו
 



 ( בע"מ1993כפרית תעשיות )

 )"החברה"( 

 מיוחדת  שנתית כתב הצבעה באסיפה כללית

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

 חלק א'

 ( בע"מ.1993: כפרית תעשיות )שם החברה .1

מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר שנתית ו:  אסיפה כללית סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה .2

במשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה, או ככל שהוראות משרד  10:00בשעה  17.5.2020', אביום תתקיים 

אמצעות שיחת וידאו קונפרנס או שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו ב הבריאות לא יאפשרו זאת,

 .ימים לפני כינוס האסיפה 10בדוח מידי נפרד עד , אשר פרטי החיבור אליה יימסרו לשמוע זה את זה

פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ותמצית ההחלטות  .3

 :המוצעות

 מינוי דירקטורים  .3.1

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה איציק 

פשטיין, לתקופת כהונה אאורי ועם שטהל, אביב קוץ ועדס, נ אלתרצה פלורנטין, רפ שריר, רז דיאור,

 ., באותם תנאי כהונהנוספת

לפרטים אודות הדירקטורים המפורטים לעיל המועמדים למינוי מחדש ותנאי כהונתם, ראו פרק ד' 

פי שפורסם ביום , כ2019בדצמבר  31)פרטים נוספים( לדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

 אשר המידע האמור בו מובא בהכללה על דרך ההפניה., 2020 מרץב 29

 לדוח זה. נספח א'נוסח הצהרות הדירקטורים המתמנים מחדש, בדבר כשירותם לכהן בתפקיד, מצ"ב כ

 ההצבעה ביחס למינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

 מוצע: ותנוסח החלט

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי  איציק שריר"למנות מחדש את מר  .א

 כהונה".

 לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה". רז דיאור"למנות מחדש את מר  .ב

 לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה". רפאל עדס"למנות מחדש את מר  .ג

תקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי ל עם שטהלונ"למנות מחדש את מר  .ד

 כהונה".

 לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, באותם תנאי כהונה". מר אביב קוץ"למנות מחדש את  .ה

בחברה, באותם תנאי  לתקופת כהונה נוספת כדירקטור מר אורי אפשטיין"למנות מחדש את  .ו

 כהונה".
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 הבלתי תלוי יתלתקופת כהונה נוספת כדירקטור גברת תרצה פלורנטין"למנות מחדש את  .ז

 בחברה, באותם תנאי כהונה".

 או מועסקים על ידו חברי קיבוץ כפר עזה ונושאי המשרה פטור מאחריות לדירקטוריםכתבי  חידוש .3.2

, לדירקטורים זימון האסיפהלדוח  נספח ב'מוצע לאשר חידוש כתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף כ

( 3, לתקופה בת שלוש )או המועסקים על ידי הקיבוץ , בעל השליטה,קיבוץ כפר עזהונושאי משרה חברי 

 שנים ממועד זה.  3שנים מיום אישור האסיפה ועד לחלוף 

 : ההחלטה המוצע נוסח

, לדירקטורים ולנושאי זימון האסיפהלאשר חידוש כתבי פטור מאחריות בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח "

 ( שנים".3, לתקופה בת שלוש )או המועסקים על ידי הקיבוץ כפר עזהמשרה שהינם חברי קיבוץ 

 או המועסקים על ידוחידוש כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה חברי קיבוץ כפר עזה  .3.3

, לנושאי משרה זימון האסיפהלדוח  נספח ג'בנוסח המצורף כשיפוי ל י התחייבותכתבחידוש  מוצע לאשר

שלוש  בת לתקופה, המועסקים על ידושהינם חברי קיבוץ כפר עזה, בעל השליטה, או  ירקטורים בחברהוד

 .שנים ממועד זה 3חלוף עד ל אישור האסיפהמיום  ( שנים3)

 : מוצעהחלטה  נוסח

, לנושאי משרה זימון האסיפהלאשר חידוש כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח "

 ".( שנים3לתקופה בת שלוש ) ,או המועסקים על ידי הקיבוץ קיבוץ כפר עזהודירקטורים שהינם חברי 

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

ה' בשעות -ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה, בימים א'

-08, פקס: 08-6809580רה, מר ניסים מזרחי )טלפון: העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר החב

6809511.)  

 :הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום .5

 3.1 בסעיף )החלטה שעל סדר יומה של האסיפה 1.2סעיף ההחלטה המפורטת ב הרוב הדרוש לאישור .5.1

ובין בעקיפין באמצעות הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה )בין במישרין  לעיל(

 שלוח(, כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

 שעל סדר יומה של האסיפה 2.2-ו 2.1הרוב הדרוש לאישור של כל אחת מההחלטות המפורטות בסעיפים  .5.2

( לחוק החברות, דהיינו: רוב 3)א()275-( ו4)270הינו בהתאם לסעיפים  לעיל( 3.3 -ו 3.2 בסעיפים )החלטות

קולות מבין בעלי המניות הנוכחים )בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח( והזכאים להשתתף 

 בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: 

מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין ין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב במני (א)

א ; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לבהצבעהאישי באישור העסקה, המשתתפים 

 יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

א( לא עלה על שיעור של 5.1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת המשנה  (ב)

  ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.2%שני אחוזים )
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  :זכאות להשתתף בהצבעה .6

באפריל  12 ',איום העסקים של המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום 

 "(. המועד הקובע)" 2020

בחלק השני של כתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה  :ציון זיקה של בעל מניה .7

ולתיאור מהות הזיקה. מובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את 

 מהות הזיקה הרלוונטית, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות. 

בעניין "גילוי בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין,  2011בנובמבר  30בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 

נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות", בעל מניה המשתתף בהצבעה נדרש להודיע לחברה לפני 

רתם בהנחיה האמורה, וכן ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגד

 פרטים נוספים כנדרש בהנחיה.

או  1לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום: תוקף כתב הצבעה .8

צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא לחברה 

 .( שעות לפני מועד האסיפה4ארבע )כתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, עד 

אלקטרונית. : בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה המערכת הצבעה אלקטרונית .9

( שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה 6מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש )

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת 

ההצבעה האלקטרונית לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת 

 לאחר מועד זה. 

)ד( לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו 83בהתאם להוראת סעיף 

המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות 

 כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

 .08-6809511, פקס: 08-6809580:  קיבוץ כפר עזה; טלפון: ן למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדהמע .10

במאי  7 ליום( ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד 10: עד עשרה )המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .11

2020. 

ימים לפני מועד האסיפה, קרי ( 5: עד חמישה )המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .12

 .2020במאי  12 םעד ליו

: לא יאוחר המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום .13

( ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את 14מארבעה עשר )

 המועד הקובע.

 :אתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתב ההצבעה והודעות העמדהכתובות אתר ההפצה ו .14

 .   www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  

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

 שם החברה לרישומים.

http://www.magna.isa.gov.il/
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 . maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

 : קבלת אישורי בעלות, כתב הצבעה והודעת עמדה .15

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מענו תמורת  .15.1

דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות 

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

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות  .15.2

העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, 

ורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל אלא אם כן הודיע לחבר הב

כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הודעה לעניין כתבי הצבעה תחול גם לענין 

 קבלת הודעות עמדה.

( אחוזים או יותר מסך כל זכויות 5בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה ) .15.3

בעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי ההצ

לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי בעצמו  268בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

לתקנות כתבי הצבעה, במשרדי  10או באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 

 ה', בשעות העבודה המקובלות. -של החברה, בימים א'הרשום 

 1מניות רגילות בנות  1,189,393: מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 5%ווה כמות המניות המה .15.4

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות  5%כמות המניות המהוות ש"ח ע.נ. כ"א של החברה; 

ש"ח ע.נ.  1מניות רגילות בנות  504,394: החברות הינה לחוק 268בידי בעל השליטה כהגדרתו בסעיף 

 כ"א של החברה.

ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה  .15.5

השוטפים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים 

ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים -יפורסם עלבהחלטות שעל סדר היום, 

ב לתקנות החברות 5-א ו5בהחלטות האמורות, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 

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

 די לשנות את המועד הקובע.. אין בפרסום סדר היום המעודכן כ2000

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, שלגביו ניתן להצביע  :ציון אופן ההצבעה .16

 באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.
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 חלק ב' –כתב הצבעה 

 ( בע"מ.1993: כפרית תעשיות )חברהשם ה

 .520038787: מס' החברה

 .85142: כפר עזה, ד.נ. נגב , מען החברה

 מיוחדת של בעלי המניות בחברה.שנתית : אסיפה כללית סוג האסיפה

 .10:00, בשעה 2020 מאיב 17: יום א', מועד האסיפה

, או ככל שהוראות משרד הבריאות לא "(משרדי החברהמשרדי החברה בקיבוץ כפר עזה )": מקום האסיפה

 2,וידאו קונפרנס או שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה באמצעות שיחתיאפשרו זאת, 

 .ימים לפני כינוס האסיפה 10אשר פרטי החיבור אליה יימסרו בדוח מיידי נפרד עד 

  בתום יום המסחר. ,2020באפריל  12', א: יום המועד הקובע

 2020במאי  24א', אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום 

 . באותו אופן ,10:00בשעה 

 פרטי בעל המניות

 : _______________________שם בעל המניות

 : ___________________________מס' זהות

 –אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

 : ___________________________' דרכוןמס

 : ____________________המדינה שבה הוצא

 : ___________________________בתוקף עד

 –אם בעל המניות הוא תאגיד 

 : _________________________מס' תאגיד

 : ____________________מדינת ההתאגדות

בעל קשרים נוספים לחברה או / 5משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן(, 4, נושא משרה בכירה3האם הינך בעל עניין

 7*אף אחד מהם  /6לבעל השליטה או לנושא משרה בכירה

                                                      
 .לחץ כאן -בקישורית  16.3.2020בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום  2
 .1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף  3
 .1968-)ד( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח37המנוח "נושא משרה בכירה" בסעיף כהגדרת  4
 2009-לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(, תשס"ט 1כהגדרת המונח בתקנה  5

 .1994-נ"דוכן מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, תש
 .1970-( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל5ד)ד()36נדרש בהתאם לתקנה  6
: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים 30.11.2011נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך  7

 מוסדיים באסיפות".

http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Hodaot_segaL/General/Documents/HODAA160320_2.pdf


 
 
 

 

6 

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

 סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה שלילי

  בעל עניין

  נושא משרה בכירה בחברה

  מוסדי )לרבות מנהל קרן(משקיע 

  אף אחד מהם 

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

 אופן ההצבעה:

לעניין לעניין אישור עסקה לפי 
לחוק  275עד  272סעיפים 

החברות, שהרוב הנדרש 
לאישורה אינו רוב רגיל או 

א 267סעיף מדיניות תגמול לפי 
האם אתה בעל שליטה, בעל  –

עניין, בעל עניין אישי באישור 
המינוי, נושא משרה בכירה או 

 8?משקיע מוסדי

 הנושא על סדר היום 9אופן ההצבעה

 בעד נגד נמנע כן לא

 איציק שרירמחדש את מר למנות      

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור 

 בחברה, באותם תנאי כהונה.

לתקופת  רז דיאורמחדש את מר למנות      

כהונה נוספת כדירקטור בחברה, 

 באותם תנאי כהונה.

 רפאל עדסמחדש את מר למנות      

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור 

 בחברה, באותם תנאי כהונה.

 נועם שטהלמחדש את מר למנות      

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור 

 בחברה, באותם תנאי כהונה.

 אביב קוץמחדש את מר למנות      

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור 

                                                      
בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו  8

 כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא. 9
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 בחברה, באותם תנאי כהונה.

 אורי אפשטייןמחדש את מר למנות      

לתקופת כהונה נוספת כדירקטור 

 בחברה, באותם תנאי כהונה.

 גברת תרצה פלורנטיןלמנות מחדש את      

 יתלתקופת כהונה נוספת כדירקטור

בחברה, באותם תנאי  הבלתי תלוי

 .כהונה

לאשר חידוש כתבי פטור מאחריות      

ימון בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח ז

, לדירקטורים ולנושאי משרה האסיפה

שהינם חברי קיבוץ כפר עזה או 

המועסקים על ידי הקיבוץ, לתקופה 

 .( שנים3בת שלוש )

לאשר חידוש כתבי התחייבות לשיפוי      

זימון בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח 

, לנושאי משרה ודירקטורים האסיפה

או  שהינם חברי קיבוץ כפר עזה

לתקופה  המועסקים על ידי הקיבוץ,

 .( שנים3בת שלוש )

 

 

 )חתימת בעל המניות(  )תאריך(

 

____________________________________ 

כתב הצבעה זה תקף רק  -( לחוק החברות( 1)177המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף לבעלי מניות 

 בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ת/ כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהו –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 

 דרכון/תעודת התאגדות.
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