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 עם בעל שליטה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ודוח עסקה משלימההודעה  הנדון: 

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

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

 2000-סיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, תש"סומודעה על אסיפה כללית וא

 תקנות)" 2005-"(, תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"ותקנות הודעה ומודעה)"

החברה מתכבדת בזאת  ,1970-ל"תש(, יםיומייד תקופתיים דוחות)ערך  ניירות"( ותקנות בכתב הצבעה

 ,חמישי"(, שתתכנס ביום האסיפהמיוחדת של בעלי מניות החברה )"להודיע על זימון אסיפה כללית 

"( שעל סדר יומה החברהמשרדי )" החברה בקיבוץ כפר עזהבמשרדי  10:00בשעה  2018יולי ב 19

אנרגיה כפר עזה בע"מ שהיא חברת מחלק החשמל של קיבוץ כפר  ביןאישור התקשרות בין החברה ל

וזאת כחלק מהתקשרות עם צד ג' בלתי קשור בעסקה , "(הקיבוץ)"עזה, שהינו בעל השליטה בחברה 

 כמפורט בדוח זה להלן. לאספקת חשמל ושירותי קירור מים לחברה, 

 הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת .3

צד ג' בלתי הסכם עם רכישת חשמל ול ם "גב לגב" בהסכעם הקיבוץ החברה אישור התקשרות 

 רור.יקשירותי לרכישת  )כהגדרתו להלן(היזם קשור

 נוסח החלטה מוצע

 רור"יקשירותי רכישת חשמל ול מים"לאשר התקשרות החברה בהסכ

 :פרטים נוספים הנדרשים לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה .2

 :קרי העסקהיתיאור ע .2.1

של החברה  מובאת בזאת לאישור האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת

, עסקה לרכישת חשמל. 2018במאי  30דירקטוריון החברה מיום אישור ו 2018במאי  27מיום 

לבין חברת מחלק החשמל של בעל השליטה החברה  ביןעתיד להיחתם במסגרת העסקה, 

 כדלהלן: הינםשעיקריו  רכישת אנרגיה הסכם

 "גב אל גב"הסכם  .2.1.1

בין החברה לקיבוץ ייחתם הסכם "גב אל גב", לפיו כפרית תרכוש מהקיבוץ חשמל 

הסכם גב אל בתנאים זהים לתנאים לפיהם הקיבוץ ירכוש את החשמל מהיזם )"

אחראית החברה תהא  שחלוקת ההתחייבויות בין הקיבוץ לכפרית יהיוש"(, וסוכם גב
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של הקיבוץ ושל כפרית בשנה שקדמה לשנת צריכה בהתאם ל25%-והקיבוץ ל 75%-ל

לרבות האנרגיה,  פי הסכם-מתוך הכמות הכוללת של הצריכה על  ,ההתחשבנות

לעניין כמות הרכישה המינימאלית. בהתאם להוראות הסכם הגב אל גב, כל תשלום 

 . שיתקבל בקיבוץ בקשר עם צריכת החברה, יועבר אליה במלואו

 הסכם רכישת אנרגיה .2.1.2

 :שיחתם בין הקיבוץ לבין היזם האנרגיה הסכםעיקרי להלן 

תאגיד בבעלות משותפת של זוקו פאוור גז בע"מ ות.י.ה. טרגט גרופ לבין  בין הקיבוץ

"(  עתיד היזם)" יזם בתחום מתקני הקוגנרציה בלתי קשורבע"מ )להלן: "היזם"( 

להיחתם הסכם לפיו היזם ימכור חשמל לקיבוץ, באמצעות מתקן ייצור חשמל 

סכם שהחברה ידי הקיבוץ בה-שבכוונת היזם להקים על  מקרקעין שיושכרו ליזם על

 ", בהתאמה(.הסכם האנרגיה"-" ומתקן הייצוראיננה צד לו )"

 : חיבור המתקן .א

עלויות ההקמה, לרבות חיבור מתקן הייצור לנקודות החיבור של החשמל יתבצעו  לכל

אישורים, רישיונות והיתרים קבלת ו מערכות מדידה ומניה. כמו כן, היזםעל חשבון 

מתקן הייצור יהיה בנוסף, בהסכם האנרגיה נקבע כי  .היזם פי דין יהיו על חשבון-על

מחובר בכל עת לרשת החשמל של חח"י לגיבוי בכל מקרה של תקלה או השבתה של 

 מתקן הייצור.

 אספקת החשמל:  .ב

עד לתום תקופת השכירות, אשר ו, החל משבעה ימים ממועד הפעלה מסחריתתהא 

ו מנגנונים המתמודדים עם אי בהסכם נקבעחודשים. עם זאת,  11-שנים ו 24-נקבעה ל

ומצב בו תתקבל הצעה מצד שלישי  היזםהפעלה מסחרית של מתקן הייצור מצד 

 .לרכישת חשמל במחיר נמוך יותר מהמחיר שנקבע בהסכם האנרגיה

את כל החשמל הדרוש לה  , במשך כל תקופת ההסכם,החברה התחייבה לרכוש

כן התחייבה החברה  .היזםבמסגרת הסכם האנרגיה, עד לתקרת יכולת האספקה של 

 צריכת חשמל שנתית מינימאליתל, תשלם בגין להסכם כי בשש השנים הראשונות

  .2017מצריכת החשמל שלה בפסגה וגבע בשנת  70%-בהיקף שלא יפחת מ

רשאי להשהות באופן זמני את ייצור יהא  היזםבהתאם להוראות הסכם האנרגיה, 

האנרגיה החשמלית והאנרגיה התרמית לצורך ביצוע פעולות תחזוקה וטיפול שוטף 

  במתקן הייצור ובגין תקלות בלתי צפויות.

תחזוקה  היזםיבצע , תקופה כפי שנקבע בהסכם בין הקיבוץ לבין היזםחת לכל א

פיצוי בגובה  ישולם מובטחת,מהזמינות ה יחרוג שהיזםככל  במתקן הייצור. מקיפה

-. בכל מקרה של איהיזםמהיה נרכש בגין החשמל אילו החשמל  שהייתה ניתנתההנחה 

 יקבל אספקה מחח"י. הקיבוץזמינות, 

 תמורה:  .ג

 התמורה בעבור אספקת החשמל תהא כדלהלן:

 כפי שייקבע על ידי רשות החשמל לצרכנים מסוגו של הצרכן.  – תשלום קבוע
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כפי שנקבע בהסכם בין הקיבוץ תעו"ז מכירה מרוכזת בניכוי הנחה  – וגבעמש"ב פסגה 

בצריכת החשמל השנתית של ₪  400,000-אשר צפוי להביא לחסכון של כ לבין היזם

 ., ביחס לצריכה השנתית הקיימת היום בחברההחברה

 תעו"ז, ללא הנחה. – מש"ב שפל

 , שיעור הקבוע בהסכםעל פי ההחל מהשנה השביעית ובמקרה של ירידה בצריכה 

יהא רשאי לבקש בחינה מחודשת של היזם כמו כן,  יתקיים דיון בדבר שיעור ההנחה.

 , כגוןהמפורטים בהסכם, וזאת במקרים לקיבוץלחברהגובה ההנחה בהודעה בכתב 

 מהותיותלפיה עליו לבצע השקעות הוניות על היזם  פי דין-חדשה על הטלת חובה

 .במתקן

 קירור הסכם אספקת שירותי .2.1.3

שבעל עתיד להיחתם הסכם והיזם בין החברה כחלק בלתי נפרד מההתקשרות, 

יספק היזם  ובהתאם לכךליזם לפיו החברה תספק מי רשת לו,  דהשליטה אינו צ

התמורה בגין אספקת  "(.שירותי קירור הסכם אספקתשירותי קירור לחברה )"

החל ממועד ההפעלה  .כנמוכה יותר מהמחיר המשולם כיוםשירותי הקירור מוערכת 

לרכוש את הצריכה השנתית  החברה תתחייבהמסחרית ולמשך כל תקופת ההסכם, 

 שהיזםלכך  ובכפוף 2017 בשנת חברהה של השנתית מהצריכה %70, קרי המינימאלית

 .Take or Payמנגנון ל בהתאם בשש השנים הראשונות ,זו כמות לספק יהא מסוגל

אפשרות לקזז את הצריכה החסרה  תהיה –שנה עם צריכה "חסרה"  תהאבמידה ו

 .%30באמצעות צריכה עודפת בשנתיים העוקבות לשנה החסרה, עד לתקרה של 

 לחברהתשלום בגובה העלות יזם ל החברהבתמורה לאספקת טון קירור, תשלם 

כמפורט בהסכם , בניכוי ההנחה מהיזםאת שירותי הקירור  תה רוכשיתאלמלא הי

ההנחה בהסכם שירותי הקירור כפופה למנגנון ההנחה במסגרת  פקת שירותי קירור.אס

 הסכם האנרגיה המפורט לעיל.

 .הסכם האנרגיהתהא בהתאם לתקופת  אספקת שירותי הקירורתקופת הסכם 

 ביטול ההסכם: .ד

  ככל שהיזם לא יבצע הפעלה מסחרית ולא יספק חשמל עד למועד הצפוי להפעלה

 בהסכם האנרגיה, הקיבוץ רשאי לבטל את ההסכם.מסחרית כקבוע 

  וככל שתתקבל הצעה לרכישת חשמל , המסחרית ההפעלה ממועדשנים  12לאחר

 ההסכםאת  להביא רשאי יהיה ממחיר נמוך מהקבוע בהסכם האנרגיה, הקיבוץ

חשמל  לקיבוץלזכות סירוב ראשונה לספק  יהא היזם זכאיעל אף האמור, . לסיומו

 .על ידי הצד השלישי במחיר שהוצע לו

 :שם בעל השליטה שיש לו עניין באישור העסקה .2.2

העניין שיש לקיבוץ בעסקה נובע הן הינו בעל השליטה בחברה. כפר עזה, אשר קיבוץ  .2.2.1

מהסכם הגב אל גב המתואר לעיל והן עקב העובדה שלקיבוץ אופציה להיכנס כשותף 

 .שתקים את מתקן הייצור ותהיה הבעלים שלו. ביזםבחברה 
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ע.נ. כ"א, ₪  1מניות רגילות בנות  13,699,982הקיבוץ מחזיק, נכון למועד דוח זה,  .2.2.2

 מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה. 57.83%המהוות 

 :הדרך בה נקבעה התמורה .2.3

 . היזםובין ידי משא ומתן שנערך בין הקיבוץ והחברה -התמורה נקבעה על .2.3.1

 ש"חאלפי  400 -עמוד על סך של כילחברה החיסכון הכספי הצפוי  החברה,להערכת  .2.3.2

  לשנה.

 :האישורים הנדרשים .2.4

 חתימה על ההסכמים כפופה לאישורים הבאים:ה

, אישור מוסדות הקיבוץ את הסכם האנרגיה, הסכם השכירות והסכם "גב אל גב" .2.4.1

 אשר התקבלו על ידי מוסדות הקיבוץ.

אל גב" ואת הסכם אספקת שירותי הקירור, אישור מוסדות החברה את הסכם "גב  .2.4.2

 כדלהלן:

  2018, מאיב 27, אשר נתקבל ביום הביקורתאישור ועדת. 

  2018, מאיב 30אישור הדירקטוריון, אשר נתקבל ביום. 

 המבוקש של החברה העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות ,

 כמפורט בדוח זה.

 שנחתמו בתוך עם בעל השליטהצעת לאישור המו פירוט עסקאות מסוגה של העסקה .2.5

 :עדיין בתוקף שהן ו/או השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון

המובאת לאישור האסיפה המזומנת בדוח זה או עסקאות  לא קיימות עסקאות מסוג העסקה

עניין אישי, דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה בה או שלבעל השליטה בה היה בהן 

שנחתמו בשנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי דירקטוריון החברה או שהן עדיין 

 ר.בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמו

 :אישור העסקהבמוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון ני .2.6

חברי ועדת  אשר ייווצר כפועל יוצא מהעסקה,לחברה החיסכון המשמעותי בעלויות לאור 

וכי  הוהדירקטוריון קבעו כי ההתקשרות בתנאיה המוצעים, הינה לטובת החבר הביקורת

 העסקה הינה הוגנת וסבירה. התמורה שנקבעה עבור 

 :שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה .2.7

בה , 2018 מאיב 27מיום הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת הביקורת של החברה  .2.7.1

תרצה פלורנטין ו , רוני מנינגר )דח"צ()דח"צ( אלה ויימן: הינם ההעסק הואושר הנדונ

  .(הבלתי תלוי ית)דירקטור

בה  ,2018 מאיב 30יום מהדירקטוריון של החברה  בישיבתהדירקטורים שהשתתפו  .2.7.2

אלה ויימן, רוני מנינגר, אופיר ליבשטיין,  רם בלינקוב,  :הינם נדונה ואושרה העסקה

  .איילת אפשטיין, רז דיאור, רפאל עדס, שי חרמש, תרצה אוטלנגי פלורנטין
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שמות הדירקטורים בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בעסקה ומהות  .2.8

 :עניינם האישי

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

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

 .לאישור העסקה

 כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת .1

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

 במשרדי 10:00בשעה  2018ביולי  19, חמישיום האסיפה תתכנס בי .שעל סדר היום חלטההה

 .החברה

 : הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום .3.2

 -( ו4)270הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיפים 

 ( לחוק החברות, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד3)א()275

 אחד מאלה:שמתקיים 

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם  .א

בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של 

 בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

לעיל לא עלה על  א א סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף .ב

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

 :המועד הקובע .3.3

ובע המועד הק, הצבעה בכתבלתקנות  3וסעיף  ( לחוק החברותג)182בהתאם לסעיף  .3.3.1

 יוניב 18,שניהינו יום באסיפה להשתתף ולהצביע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה 

  "(.המועד הקובע)", בתום יום המסחר 2018

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

-, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל2000-התש"ס

ב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם אבי

חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם 

 האמורות.לטופס שבתוספת לתקנות 

לחברה  יועבר שלו הבעלות שאישור להורותכמו כן, בעל מניה לא רשום רשאי  .3.3.3

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

 "(.מערכת ההצבעה האלקטרוניתערך )"

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 בעל  דוחלהוראות 

ים בשטרי מניה לא יהיו זכאים להצביע באמצעות מניות בחברה. בעלי מניות האוחז

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

חתם על ידי הממנה יערך בכתב ויי"( יכתב המינויהמסמך הממנה שלוח להצבעה )"
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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. 

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

כפי  - צה להיופקדו במשרד הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחו

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

ין, ילפחות ארבעים ושמונה שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי הענ

שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש 

, לקבל כתב מינוי כאמור במהלך האסיפה, אם מצא האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו

זאת לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי. לא התקבל כתב 

 .לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה הז בסעיףהמינוי כאמור 

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

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

שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת 

 ההצבעה האלקטרונית )כהגדרתה לעיל(.

 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית: .3.4

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

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

 מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

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

 26, חמישייינו ליום השבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, בתידחה האסיפה 

, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות. החברהבמשרדי  10:00, בשעה 2018 יוליב

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

 החזקתו במניות החברה.  

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

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

 .לבעלי מניות לא רשומים( באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

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

, כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים http://www.magna.isa.gov.ilהינה: 

 "(. אתרי ההפצה)" http://maya.tase.co.ilכתבי ההצבעה והודעות עמדה הינה: 

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

 רי ההפצה. שפורסם באת

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

 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, 

ירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ני

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

ועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית )בצירוף אישור המ .3.5.7

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

 האלקטרונית.

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

ימים לפני  5ת העמדה: עד המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעו .3.5.9

 מועד האסיפה.

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

 בסדר לכלול נושא מהדירקטוריון לבקש הכללית, רשאי באסיפה ההצבעה מזכויות

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

 תומצא החברות )ב( לחוק 66לפי סעיף  , בקשההודעה ומודעה לתקנות בהתאם

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

 של ההפצה באתר יופיעו ופרטיהם יום האסיפה לסדר יתווספו נושאים כי אפשרות

 ערך. ניירות רשות

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

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

המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות החברה, בשעות העבודה 

 מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

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

( 5%המניות המהווה חמישה אחוזים ) כמותרגילות של החברה; )ב(  מניות 1,184,563

מניות רגילות  499,564ידי בעל השליטה בחברה, הינה: בנטרול המניות המוחזקות ב

 של החברה.

 :אישי עניין על הודעה .3.6

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

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

אחד מהחלטות המוצעות לעיל אם  להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור כל

לאו. לא 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 בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב 

 צ"ב לדוח עסקה זה.ההצבעה המ

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

, בעל מניה 2011בנובמבר,  30נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 
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המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל ענין, 

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

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

שות ניירות ערך, או עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת ר לתקנות 10בהתאם לתקנה  .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 

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

 שתקבע.

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

( 3ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה )

סקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח ימי ע

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

תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדו"ח 

ת אם הורתה רשות המיידי בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זול

 ניירות ערך אחרת. 

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

 על ההוראה.

 :נציגי החברה לטיפול בדוח המיידי .3.8

, עורכי ארצי ממשרד שבלת ושות'-נציגי החברה לעניין דו"ח מיידי זה: עו"ד רויטל )טלי( בן

 .03-7778444; פקס: 03-7778430גדל המוזיאון( תל אביב. טלפון: )מ 4מרחוב ברקוביץ דין, 

 :עיון במסמכים .3.9

המתוארת לעיל, לרבות המסמכים אשר הוצגו  אותעותק של דיווח זה וכל מסמך הנוגע לעסק

, יעמדו לעיון ותבפני ועדת הביקורת והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון וקבלת ההחלט

מזכיר החברה,  בתיאום מראש עםשעות העבודה הרגילות, ה', ב-במשרדי החברה, בימים א'

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

                       

 

 בכבוד רב,

 בע"מ (3991כפרית תעשיות )      

 נחתם על ידי 

 מר ניסים מזרחי, מזכיר החברה



 "מבע (1993כפרית תעשיות )

 )להלן: "החברה"( 

 מיוחדת ב הצבעה להצבעה באסיפה כלליתכת

 )להלן: "תקנות כתבי הצבעה"( 2002-בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 חלק א'

 ( בע"מ.3991: כפרית תעשיות )חברהשם ה

 מיוחדת של בעלי המניות בחברה. : אסיפה כלליתסוג האסיפה

 .31:11 בשעה ,8132ביולי  39', ה : ביוםמועד האסיפה

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

', ה ין חוקי, תדחה האסיפה ליוםיאם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מנ

 במשרדי החברה.  31:11בשעה  8132 ביולי 82

אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה  על סדר היוםפירוט הנושאים ש .3

 ותמצית ההחלטה המוצעת

אישור התקשרות החברה בהסכם "גב לגב" לרכישת חשמל והסכם עם צד ג' בלתי קשור  .3.3
 לרכישת שירותי קירור. 

"לאשר התקשרות החברה בהסכמים לרכישת חשמל ושירותי : נוסח ההחלטה המוצע
 קירור". 

  המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעת: .8

יעמדו לעיון במשרדי עותק של הדיווח המיידי וכל מסמך הנוגע לנושאים שעל סדר היום, 

, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש עם מזכיר ה'-בימים א'החברה בקיבוץ כפר עזה, 

וזאת עד למועד כינוס (, 12-2219033, פקס: 12-2219021החברה, מר ניסים מזרחי )טלפון: 

 האסיפה.

 : הההחלט לאישור באסיפה הרוב הנדרש .1

( 4)871הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיפים  .1.3

וק החברות, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ( לח1)א()870 -ו

 ובלבד שמתקיים אחד מאלה:

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות  .א

שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל 

 בחשבון קולות הנמנעים; או הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו

לעיל לא עלה על  אסך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף  .ב

 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה.8%שיעור של שני אחוזים )

 



 זה הצבעה כתב של' ב בחלק י, יצוין כלעיל המפורטת החלטהה לגבי ההצבעה ענייןל .1.8

 הוראת פי על כנדרש, או עניין אישי זיקה של היעדרה או קיומה לסימון מקום מוקצה

בעל מניות  כי, יודגש. או העניין האישי הזיקה מהות ולתיאור, החברות לחוק 272 סעיף

 לאסימן כי קיים עניין אישי אך  או, כאמור אישי עניין של היעדרו או קיומו סימן שלא

 .במניין הצבעתו תבוא לא, האישי העניין מהות את תיאר

בעניין "גילוי בדבר אופן  8133בנובמבר  11בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 

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

יה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה האם הינו בעל עניין, נושא משרה בכירה או מנ

משקיע מוסדי, כהגדרת מונחים אלה בהנחיה, וכן האם הינו מיופה כוח מטעמו של בעל 

 עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי כאמור.

  זכאות להשתתף בהצבעה .4

 מניות הינו בתום יום העסקים שלהזכאות להצבעה באסיפת בעלי ה לקביעתהמועד הקובע 

 "(. המועד הקובע)" 8132ביולי  32', ביום 

רק אם צורף לו  1לא רשוםלגבי בעל מניות לכתב ההצבעה יהיה תוקף  :תוקף כתב הצבעה .0

 אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

( לחוק החברות, רק אם צורף 8)377תוקף לפי סעיף לכתב הצבעה של בעל מניות רשום יהיה 

 . צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות לו

עד הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל,  יש להמציא לחברה כתב

לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח  ( שעות לפני מועד ההצבעה.4ארבע )

 בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט להלן. לחברה אישור

: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה מערכת הצבעה אלקטרונית .2

( שעות לפני תחילת האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה 2עד שש )האלקטרונית 

או לביטול עד האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי 

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 21בהתאם להוראת סעיף 

 תיחשב שלוח באמצעות או בעצמו מניה בעל של הצבעה, זה לעניין. תהצבעתו המאוחר

  האלקטרונית. ההצבעה מערכת באמצעות או הצבעה כתב באמצעות להצבעה מאוחרת

לפחות מזכויות  3%בעל מניה אחד או יותר שלו החברות,  לחוק( ב)22 סעיף בהתאם להוראת .7

ובלבד  היום בסדר נושא לכלול ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון

שבעה  עד לחברה תומצא להוספת נושא . בקשהשהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית

ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנות כתבי הצבעה,  בהתאם .האסיפה זימון לאחר ימים (7)

                                                      
1

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



לאחר פרסום כתב ההצבעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת 

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

-12החברה, טלפון: משרדי קיבוץ כפר עזה,  :והודעת עמדה מען למסירת כתב ההצבעה .2

 .12-2219033, פקס: 2219021

( ימים לפני מועד האסיפה, קרי 31עד עשרה ): המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה .9

 .9.7.8132עד ליום 

( ימים לפני מועד 0עד חמישה ): המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה .31

 .31.7.8132 האסיפה, קרי עד ליום

המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר  .33

ימים לאחר מועד דוח זימון האסיפה. אין בפרסום סדר היום המעודכן  34-לא יאוחר מ: היום

 כדי לשנות את המועד הקובע.

והודעות כתב ההצבעה  יםואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויכתובות אתר ההפצה  .38

 העמדה

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

  .se.co.ilmaya.taאביב 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 .31

, 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  מסוים.

 ה האלקטרונית.מערכת ההצבע

כתב קישורית לנוסח  ,בלא תמורה ,בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני .34

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה והודעות העמדה ההצבעה 

, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו

א מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לעניין קישורית כאמור או שהו

 כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.

 (0) בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה: עיון בכתבי ההצבעה .30

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

לחוק  822כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

לעיין בכתבי זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו  החברות, לאחר כינוס האסיפה הכללית,

-במשרדה הרשום של החברה, בימים א'לתקנות כתבי הצבעה,  31ההצבעה כמפורט בתקנה 

 . ה', בשעות העבודה המקובלות

מניות רגילות  3,324,021.8הינה מסך כל זכויות ההצבעה בחברה  0%כמות המניות המהווה  .32

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה  0%; כמות המניות המהווה ש"ח ע.נ. כ"א 3בנות  של החברה

ניות מ 499,024.3הינה לחוק החברות  822בעל שליטה כהגדרתו בסעיף  שאינן מוחזקות בידי

 ש"ח ע.נ. כ"א.  3של החברה בנות רגילות 

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


בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום, שלגביו  ציון אופן ההצבעה: .37

 ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, בחלקו השני של כתב ההצבעה.

הצבעה זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר לאחר פרסום כתב  .32

היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות 

עמדה בדיווחי החברה שבאתרי ההפצה. ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום, החברה 

המעודכן. אין בפרסום סדר היום תפרסם כתב הצבעה מתוקן במועד פרסום סדר היום 

 המעודכן בכדי לשנות את המועד הקובע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ב'



 ( בע"מ.3991: כפרית תעשיות )חברהשם ה

 מיוחדת של בעלי המניות בחברה. : אסיפה כלליתסוג האסיפה

 .31:11 בשעה ,8132ביולי  39', ה ביום: מועד האסיפה

 "(.משרדי החברהבקיבוץ כפר עזה )"משרדי החברה : מקום האסיפה

 , בתום יום המסחר.8132ביוני  32', ב: יום המועד הקובע

', ה ין חוקי, תדחה האסיפה ליוםיאם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מנ

 במשרדי החברה. 31:11בשעה  8132 ביולי 82

 

 :פרטי בעל המניות

 : ____________שם בעל המניות

 :  ____________זהותמס' 

  –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

 שעה: ________תאריך: ________; 

 

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

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

העדר סימון או התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמענה 

 שלילי

  בעל עניין

  נושא משרה בכירה בחברה

)לרבות מנהל משקיע מוסדי 

 קרן(

 

  אף אחד מהם 

                                                      
 .3922-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 3עניין" בסעיף  כהגדרת המונח "בעל 2

 .3922-)ד( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח17כהגדרת המנוח "נושא משרה בכירה" בסעיף  3

לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה  3כהגדרת המונח בתקנה  4

שותפת בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפת בנאמנות, וכן מנהל קרן להשקעות מ 8119-כללית(, תשס"ט

 .3994-תשנ"ד
: "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי 11.33.8133נדרש מכוח הנחיה של רשות ניירות ערך מתאריך  5

 משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות".



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

 הכח.

  :אופן ההצבעה
 

6אופן ההצבעה  הנושא על סדר היום
-ו 222לעניין אישור עסקה לפי סעיפים  

לחוק החברות, שהרוב  272עד  272
הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או 

האם  –א 227מדיניות תגמול לפי סעיף 
אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי 
בהחלטה, נושא משרה בכירה או 

 ?7משקיע מוסדי

 

 

 לא כן* נמנע נגד בעד

אישור התקשרות החברה  -1.1נושא 

בהסכם "גב לגב" לרכישת חשמל 

והסכם עם צד ג' בלתי קשור 

 לרכישת שירותי קירור. 

 

     

 
 

שגיאה! מקור ההפניה לא במקרה שהינך בעל "עניין אישי" באישור ההחלטה האמורה בסעיף 

 לעיל, יש לפרט את מהות העניין האישי: נמצא.
_______________________________________________________________

___________ 

                                                      
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.  6

 א ימלא טור זה או יסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.בעל מניות של 7


