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 "(.החברה)" אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ: שם החברה .1

ביום "( שתיערך האסיפה הכללית)" מיוחדת: אסיפה כללית כינוסהלמועד הו , המקוםסוג האסיפה הכללית .2

 .אביב-א תל19ברח' הברזל במשרדי החברה אשר  14:00, בשעה 2020 ,מרץב 19

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

 כהונה נוספת לתקופת בחברה צונידירקטור חיכ זאב מר בארי בן של מינוי מחדש .3.1

, נוספתכהונה  לתקופתדירקטור חיצוני בחברה, כ רי בן זאבבאמוצע לאשר את מינויו מחדש של מר 

לדיווח  1.1 ףסעיו אפרטים נוספים רידי אסיפה הכללית המכונסת בזאת. ל-שתחל במועד אישור מינויו על

  המיידי שכתב הצבעה זה הינו נספח לו.

 לתקופת כהונה נוספת בחברה צונידירקטור חיכ שי דתיקהשל מר  מינוי מחדש .3.2

, שתחל נוספתכהונה  לתקופתדירקטור חיצוני בחברה, כ שי דתיקהמוצע לאשר את מינויו מחדש של מר 

 לדיווח המיידי שכתב הצבעה זה הינו נספח לו.  1.2. לפרטים נוספים ראו סעיף 2020במאי,  25ביום 

 תיקון תקנון החברה .3.3

לדיווח המיידי שכתב הצבעה זה  כנספח ב'בנוסח המצורף  החברה תקנוןמוצע לאשר בזאת את תיקון 

 הינו נספח לו.

 שהינו קרוב של בעל השליטהעובד תנאי תגמול לאישור  .3.4

 1.4.4, תנאי מסגרת התגמול של מר וילף יהיו כמפורט בסעיף 2020בינואר,  1מוצע לאשר כי, החל מיום 

לדיווח המיידי שכתב  1.4לפרטים נוספים ראו סעיף  דיווח המיידי שכתב הצבעה זה הינו נספח לו.ל

 הצבעה זה הינו נספח לו.

 :המקום והשעות שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות .4

בדוח מיידי זה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה ו בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ניתן לעיין

גב' שרון עם המשנה למנכ"ל ומנהל כספים ומטה,  י תיאום מראשפ-אביב, על-א תל19שכתובתם ברח' הברזל 

, בימים א' עד ה', בין השעות 073-2331933 בטלפון ו/או גב' אסנת ענתבי סמנכ"ל, יועצת משפטית, גרשביין

בנוסח המלא של ההחלטות , וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין 15:00 – 10:00

באתר האינטרנט של ו www.magna.isa.gov.ilבאתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו המוצעות 

  .www.maya.tase.co.ilהבורסה שכתובתו 

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


 לגביהם ניתן להצביע בכתב ההצבעההרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום  .5

 לעיל, הינו כמפורט להלן: 3הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיף 

לחוק  245-)ב( ו239לעיל, בהתאם לסעיפים  3.2-ו 3.1הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים  .5.1

החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד 

 שיתקיים אחד מאלה:

ל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכל .5.1.1

ר המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל ושיבחברה או עניין אישי בא

כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו  ןהשליטה, המשתתפים בהצבעה; במניי

 קולות הנמנעים.

לעיל לא עלה על שיעור של  5.1.1סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה  .5.1.2

 שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

לחוק החברות  20לעיל, בהתאם לאמור בסעיף  3.3הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  .5.2

ין הקולות יכאשר במנלתקנון החברה, הינו רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה,  8ולסעיף 

 כאמור לא יובא בחשבון קולות הנמנעים.

לחוק החברות, הינו רוב  275לעיל, בהתאם לסעיף  3.4הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  .5.3

קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד 

 מאלה:

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה  .5.3.1

תתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי , המשהעסקהבחברה או עניין אישי באישור 

 המניות האמורים לא יובאו קולות הנמנעים.

לעיל לא עלה על שיעור של  5.3.1סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה  .5.3.2

 שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה יקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת החלטה בנושא המפורט בסעיף  .5.4

שעל סדר  3.4 -ו 3.2, 3.1אך לא יקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת החלטות בנושאים שעל סדר היום,  3.3

 היום.

 ציון זיקה של בעל מניה  .6

השני של כתב ההצבעה, במקום המיועד בעל מניה המשתתף בהצבעה בהחלטה שעל סדר היום, יסמן בחלק 

וכן קיומו או העדרו של  בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, לכך, האם הינו בעל שליטה בחברה

עניין אישי בקשר עם ההחלטות האמורות, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ויתאר את מהות העניין האישי, 

 .א תיאר את מהות העניין האישי לא תבוא הצבעתו במנייןככל שקיים. מי שלא סימן כאמור או ל

 תוקף כתב ההצבעה .7

ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות  לכתב .7.1

רק אם  "(,בעל מניות לא רשוםבין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים )"

לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית,  צורף

מערכת ההצבעה )" 2005-כהגדרתה בתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

"(. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של החברה האלקטרונית

 "(, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. וםרש מניות בעל)"



על בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה זה, להמציא את כתב ההצבעה והמסמכים  .7.2

( שעות לפני מועד כינוס 4הרלוונטיים כאמור למשרדי החברה במען המפורט להלן, לא יאוחר מארבע )

( שעות לפני מועד כינוס 6שמדובר בבעל מניות לא רשום, ולא יאוחר משש )האסיפה הכללית, ככל 

האסיפה הכללית, ככל שמדובר בבעל מניות רשום. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו 

  כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

  הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור יהא חסר תוקף.  כתב .7.3

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתהצבעה  .8

קבלת אישור  החל ממועדבעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית,  .8.1

ההצבעה  מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת

 בשעה 2020במרץ,  19יום עד  ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי6ועד שש ) האלקטרונית

 "(.המערכת נעילת מועד)" 08:00

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת  .8.2

יצוין כי . ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זההמערכת 

ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו הצביע בעל מניות במידה ולחוק החברות, ( ד)83לסעיף  בהתאם

שלא באמצעות מערכת ההצבעה באמצעות האינטרנט  החברה אינה מאפשרת הצבעה. המאוחרת

 האלקטרונית.

 מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .9

גב' שרון  , לידיאביב-א תל19ברח' הברזל , משרדי החברה, המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הוא

 .כספים ומטה תהמשנה למנכ"ל ומנהלן, גרשביי

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות  .10

  העמדה

לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, ימים  (10עשרה )להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד המועד האחרון 

בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות  .2020במרץ,  9 יוםעד קרי 

במרץ,   14 לא יאוחר מיום. דירקטוריון החברה רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה העמדה שנשלחו אליה

2020. 

ערך בתל אביב בע"מ, כתובת אתר ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות  .11

 שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

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

 -וכתובת אתר הבורסה  .gov.ilwww.magna.isa -הינם כדלקמן: כתובת אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך 

www.maya.tase.co.il. 

 קבלת אישורי הבעלות, כתבי ההצבעה והודעות עמדה .12

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת.  .12.1

ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון 

 הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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

באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר  העמדה
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הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת 

  תשלום; הודעה לעניין הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

( או 5%מועד הקובע, מחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים )אחד או יותר, אשר ב מניותבעל  .12.3

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

לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות  268כהגדרתו בסעיף  מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה,

ה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפ

מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה 

 המקובלות.

מניות  9,577,295( מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 5%כמות מניות המהווה חמישה אחוזים )

( מסך כל זכויות ההצבעה שאינן 5%חמישה אחוזים ) רגילות של החברה. כמות המניות המהווה

מניות רגילות  2,394,350לחוק החברות הינה  268מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה כהגדרתם בסעיף 

 .של החברה

 בסדר היום, ופרסום הודעות עמדה שינויים .13

רבות הוספת נושא לסדר ייתכן כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יהיו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, ל

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

 ההפצה.בדיווחי החברה שבאתר 

 האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן המועד .14

הצבעה ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב 

 .2020בפברואר,  27 יוםבמתוקן יהיה 

 ביטול כתב ההצבעה .15

שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של  (24) עשרים וארבע בעל מניות רשאי, עד

זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את  החברה, ולאחר שיוכיח את

 .כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו

 

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה 

 זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.



 "מאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע

 2005-כתב הצבעה לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 חלק שני

 

 "(החברה)" אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ: שם החברה

 אביב-א תל19רח' הברזל : מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה(

 513173393: מס' החברה

 14:00 , בשעה 2020במרץ,  19 ,חמישי : יום מועד האסיפה הכללית

 אביב-א תל19רח' הברזל : משרדי החברה, מקום האסיפה כללית

 מיוחדת: אסיפה כללית סוג האסיפה

 .2020בפברואר,  19  של יום בתום יום המסחר :המועד הקובע

 

 פרטי בעל המניות:

 

 . מספר זהות:___________________2שם בעל המניות: _____________________  .1

 

לבעל המניות תעודת זהות אם אין  .3
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 .1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  1כהגדרתו בסעיף  1
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   של בעלי המיות של החברה מיוחדתדוח מיידי בדבר כיוס אסיפה כללית  הדון:

 -"), חוק יירות ערך, התשכ"חחוק החברות(" -1999יתן בזה דוח מיידי בהתאם לחוק החברות, התש"ט

תקות (" 1970-ומיידיים), התש"ל דו"חות תקופתיים("), תקות יירות ערך חוק יירות ערך(" 1968

והוספת ושא  כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית"), תקות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה הדוחות

, ותקות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), 2000-, התש"ס")תקות הודעה ומודעה(" )לסדר היום

החברה, אשר  מיות שלהשל בעלי  מיוחדת"), בדבר כיוס אסיפה כללית בכתב הצבעה תקות(" 2005-תשס"ו

(בהתאמה,  אביב- א תל19ברח' הברזל משרדי החברה אשר ב 14:00, בשעה 2020, מרץב 19 תתכס ביום

    ").האסיפה הכללית" -" והדוח המיידי"

 הושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה .1

 לתקופת כהוה וספת של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוי בחברהמיוי מחדש  1.1

מוצע לאשר את מיויו מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוי בדירקטוריון  1.1.1

ידי -בת שלוש שים, שתחל החל ממועד אישור מיויו על וספתהחברה, לתקופת כהוה 

קופת הכהוה השלישית יצוין כי תקופת כהוה זו תהיה ת האסיפה המזומת בזאת.

לחוק  245והאחרוה של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוי בחברה לצורכי סעיף 

 החברות.

, עומד בכל 2014במרץ,  20מר בארי בן זאב מכהן כדירקטור חיצוי בחברה מיום  1.1.2

ומסר לחברה הצהרה  הוראות חוק החברות לעיין כשירותו לכהן כדירקטור חיצוי

 )1(כספח אלחוק החברות, אשר העתק ממה מצורף  241-ב ו422בהתאם לסעיפים 

  לדוח מיידי זה.

ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבואית ופיסית -יצוין, כי מר בן זאב סווג על 1.1.3

כמשמעות מוח זה בתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל מומחיות 

תקות (" 2005-מקצועית), התשס"ורות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשי

של רשות שוק ההון ביטוח הכשירות בדרישות  עומד מר בן זאב ,בוסף .")המומחיות



לפיה היא  ההון שוק רשותמ כפוף לקבלת הודעה ו"), ומיויההון שוק רשות("וחיסכון 

  .איה מתגדת למיוי כאמור

לדירקטור לתקות הדוחות, בוגע  10)א(ב36-ו 26הפרטים הדרושים לפי תקות  אודות 1.1.4

(מס' אסמכתא:  2019ביולי,  10ידי החברה ביום -לתשקיף שפורסם על 7פרק  ראוחיצוי 

 כאמור, הדרושים בפרטים שיויים חלו לא כי, יצוין"). התשקיף) ("2019-01-070528

  .היום ועד התשקיף ממועד, לעיל

  לתשקיף. 8.1.3.1למפורט בסעיף  תאי התגמול של מר בארי בן זאב הים בהתאם 1.1.5

 לתקופת כהוה וספת מיוי מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוי בחברה 1.2

מוצע לאשר את מיויו מחדש של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוי בדירקטוריון החברה,  1.2.1

. יצוין כי תקופת 2020במאי,  25לתקופת כהוה וספת בת שלוש שים, שתחל החל מיום 

זו תהיה תקופת הכהוה השייה של מר שי דתיקה כדירקטור חיצוי בחברה כהוה 

 לחוק החברות. 245לצורכי סעיף 

עומד בכל הוראות , 2017במאי,  25מכהן כדירקטור חיצוי בחברה מיום  שי דתיקהמר  1.2.2

ומסר לחברה הצהרה בהתאם  חוק החברות לעיין כשירותו לכהן כדירקטור חיצוי

לדוח מיידי  ')2כספח א(לחוק החברות, אשר העתק ממה מצורף  124-ב ו224לסעיפים 

 זה.

ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבואית ופיסית -תיקה סווג עלדיצוין, כי מר  1.2.3

של  הכשירותבדרישות  עומד מר דתיקה, בוסף .המומחיותכמשמעות מוח זה בתקות 

לפיה היא איה מתגדת  ההון שוק רשותמ כפוף לקבלת הודעה ו, ומיוירשות שוק ההון

 .למיוי כאמור

לדירקטור לתקות הדוחות, בוגע  10)א(ב36-ו 26הפרטים הדרושים לפי תקות  אודות 1.2.4

, לעיל כאמור, הדרושים בפרטים שיויים חלו לא כי, יצויןלתשקיף.  7פרק  ראו ,חיצוי

חברותו כדירקטור בחברות , וזאת למעט שיויים לעיין היום ועד התשקיף ממועד

 .1מסוימות

 לתשקיף. 8.1.3.1תאי התגמול של מר שי דתיקה הים בהתאם למפורט בסעיף  1.2.5

 תיקון תקון החברה 1.3

 כספח ב'מצורף את תקון החברה בהתאם לתיקוים המסומים בוסח התקון המוצע לתקן 

 להלן.

  שהיו קרוב של בעל השליטהעובד לתגמול  אישור 1.4

ן מכה, 2הגב' גלי בר מבעלות השליטה העקיפה בחברה שלבן זוגה של  וילף, אחיוארז  מר 1.4.1

באלטשולר שחם בע"מ והחברות הבות שלה  תחום קופות גמל ופסיההשקעות מהל כ

 ובכפיפות לסמכ"ל 3במשרה מלאה ), בהתאמה"הקבוצה"-" ואלטשולר בע"מ"(

 ההשקעות של הקבוצה.

                                                 
-בע"מ; התחה בתל אביב בע"מ; ו 11-10 5מכהן עוד כדירקטור בחברות הבאות: חילזון  איו , מר דתיקהכון למועד דיווח זה 1

  טכולוגיות. RSPאיסייטדאיפו, 
באמות (בר בין רוי ידי - , בעלת השליטה בחברה, מוחזקות, בין היתר, עלאלטשולר בע"מממיות חברת  9.9%למיטב ידיעת החברה,   2

    .ידי אמן)-מוחזקים על 25.33%(מתוכם ) : גלי בר ודי ברעבור ילדיה
 .הבות שלה (מלבד החברה)עבור אלטשולר בע"מ וחברות  10%-חברה, ועבור המשרה  90% 3



 ודירקטוריון החברהועדת התגמול אישרו  2020 ,בפברואר 5-ו 2020בפברואר,  4 בימים 1.4.2

 של מר וילף, תגמולתאי האת  והמליצו לאסיפה הכללית של החברה לאשר )בהתאמה(

ימוקים המפורטים בסעיף על בסיס ה, ")התגמול תאי(" להלן 1.4.4 בסעיף  יםהמפורט

  .להלן 1.4.6 

ה"ה בארי בן  לרבות, האמורות השתתפו בישיבותדירקטוריון ועדת התגמול וה כל חברי 1.4.3

החיצויים של  הדירקטורים ברייר ואהוד חתומי-זאב, שי דתיקה, יעקב רוזין, גה קז

בשים לב  ,ותומר כהן, אשר למען הזהירות בסה, דפה , ולמעט ה"ה רן שחםהחברה

   לחלקה של אלטשולר בע"מ בתגמול (כמפורט להלן), לא השתתפו בהצבעה. 

להם יהיה זכאי  התגמול תאי מסגרת, 2020ביואר,  1כי, החל מיום  לפיכך מוצע לאשר 1.4.4

 : מר וילף יהיו, כדלקמן

  שלוש שים, בכפוף להמשך העסקתו בקבוצה. – תקופת מסגרת התגמול -

ועדת אשר (ש"ח אלפי  34שכר בסיס חודשי בגובה של ) 1( יכלולאשר  – קבוע רכיב -

ש"ח אלפי  40עד לגובה של  התגמול של החברה תהא רשאית לאשר את העלאתו

. כמו כן, בוסף לשכרו החודשי, יהיה זכאי )על פי תקופה של עד שלוש שים בחודש

וילף להוצאות השתתפות ברכב או קבלת רכב מהחברה (לרבות הוצאות), מר 

הוצאות אחזקה ושימוש בטלפון ייד, ביטוח בריאות והפקדות להסדר פסיוי 

. ועדת אלפי ש"ח לרבעון 35רבעוי בגובה של  מעק קבוע) 2(-; וולקרן השתלמות

סיבות חריגות שיומקו, להפחית את התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים, ב

 .גובה המעק הקבוע הרבעוי ביחס לתקופה כלשהי

, כאשר בשהש"ח אלפי  64בשיקול דעת בגובה של עד שתי מעק  – רכיב משתה -

 יובא לאישור האסיפה הכללית.  ביחס לכל שה, המעק בפועל תשלום

(מס'  2019בספטמבר,  25לפרטים וספים ראו דוח זימון אסיפה מיום  – תגמול הוי -

 ), הכלל בזאת על דרך ההפיה. 2019-01-083652אסמכתא: 

בהתאם להסכם השירותים בין החברה לאלטשולר בע"מ, כמפורט  – עלות שכר -

מעלות שכרו של מר וילף ואלטשולר  90%- שא בילתשקיף, החברה ת 8.2.1בסעיף 

 מעלות שכרו.  10%-שא ביבע"מ ת

תאי התגמול המוצעים הים כמקובל בקבוצה, בהתאם לתאי מדייות התגמול 

, ואים שוים באופן מהותי מתאי התגמול של 4לעובדים ובעלי תפקיד מרכזי בחברה

  .מקביליו של מר וילף בתפקיד

, ישולם למר וילף תגמול בשיקול דעת בהיקף של 2019בוסף, מוצע לאשר כי בגין שת  1.4.5

וזאת כפי שיקבע על ידי ועדת תגמול ודירקטוריון החברה בסמוך למועד אלפי ש"ח  8עד 

 . 2019אישור הדוחות הכספיים של החברה לשת 

  התגמולימוקים לאישור  1.4.6

יסיון עשיר ביהול וכלכלה ויהול מהאויברסיטה הפתוחה תואר ב למר וילף -

הוותק, ההשכלה, כישורים , והיו בעל ת בכלל, ובתחום הגמל ופסיה בפרטהשקעו

 תחום גמל ופסיה בקבוצה. השקעות והמומחיות לשמש כמהל 

                                                 
 לתשקיף. 8לפרק  8.2.1 לפרטים וספים ראו סעיף 4



וקיימת שביעות רצון והערכה לפועלו  שים 12 ר וילף מועסק בקבוצה כבר למעלהמ -

 ולתרומתו המתמשכת של מר וילף לפעילותה הקבוצה בכלל, והחברה בפרט. 

כמו גם  ,ואופייה הקבוצה, אופן התהלותה היכרותו של מר וילף עם פעילותל -

 הצלחת החברה. משקל והשפעה על תרומתו ל בתחום הגמל והפסיה ותיועיליד

ארז וילף הים כמקובל בקבוצה ואים שוים י מר יהיה זכא להםהתגמול תאי  -

. כמו כן, תאי התגמול לו יהיה בתפקיד מול של מקביליוגבאופן מהותי מתאי הת

בעלי לובעף  בהשוואה לתאי התגמול המקובלים בשוק יםסביר זכאי הים

בהתחשב בהיקף העסקתו, באופי התפקיד ובכישוריו לביצוע דומים, תפקידים 

לתאי מדייות התגמול לעובדים ובעלי תפקיד מרכזי בהתאם הים , והתפקיד

 .5בחברה

המוצעים לעיל , תאי התגמול החברההחברה סבורה כי, בשים לב לאופי פעילות  -

 ולפיתוח פעילותה.החברה לטובת יוצרים תמריץ ראוי וירתמו את מר וילף 

-בעל שליטה בה), תשס"אתקות יירות ערך (עסקה בין חברה לבין למידע וסף בהתאם  1.4.7

 :")תקות עסקת בעל שליטה(" 2001

למיטב ידיעת החברה, לא היו עסקאות דומות להתקשרויות המוצעות  – עסקאות דומות  

זה בשתיים שקדמו לתאריך האישור או שהן עדיין בתוקף במועד אישור  לפי דוח מיידי

אישור  )1ההתקשרות המוצעת כאמור, בין החברה לבין מר וילף, למעט כמפורט להלן: (

תאי תגמול ושכר שאים שוים באופן מהותי (בכפוף לעליית שכר כמקובל בשוק 

הקצאת כתבי ) 2(- ; וים לעילמהתאים המפורט בהתחשב בתפקידו ובוותק של מר וילף)

לפרטים וספים אודות הקצאת כתבי אופציות למר ארז וילף ראו  – אופציות של החברה

), 2019-01-083652(מס' אסמכתא:  2019בספטמבר,  25דיווח מיידי של החברה מיום 

 הכלל בזאת על דרך ההפיה.

  –  ש"חמידע וסף כדרש במסגרת התוספת השישית לתקות הדוחות (מוצג באלפי  1.4.8

  :6חודשי עבודה) 12בהחה של 

  תגמולים* אחרים  תגמולים* בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

  תפקיד שם
היקף 
  משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
  מעק  שכר  התאגיד

תשלום 
מבוסס 

  מיות
דמי 
  יהול

דמי 
  אחר  עמלה  ייעוץ

ריבית/דמי 
  סה"כ  שכירות/אחר

  ארז וילף
מהל 

  השקעות
90%  -  735  66  274  -  -  -  -  -  1,075  

 

  , בטרול מס שכרבמוחי עלותלעיל הם  המצוייםהסכומים *

 כיוס האסיפה הכללית .2

 מועד ומקום כיוס האסיפה  2.1

 14:00 , בשעה2020במרץ,  19ליום  של בעלי המיות של החברה מיוחדתזומה אסיפה כללית 

   לעיל. 1 אשר על סדר יומה הושאים המפורטים בסעיף  ,אביב-א תל19רח' הברזל במשרדי החברה 

 הרוב הדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום 2.2

                                                 
 לתשקיף. 8לפרק  8.4.2לפרטים וספים ראו סעיף  5
 מעלות שכרו של מר ארז וילף. 90%- ב ושאתלעיל, החברה  1.4.4 כמפורט בסעיף מעלות ההעסקה.  100%התוים בטבלה מוצגים לפי  6



  כמפורט להלן:לעיל, היו  1 הרוב הדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיף 

לעיל, בהתאם לסעיפים  1.2 -ו 1.1  בסעיפיםת והמפורטההחלטות הרוב הדרש לקבלת  2.2.1

לחוק החברות, היו רוב קולות בעלי המיות הוכחים באסיפה  )1(א245-(ב) ו239

 להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: םהכללית, הרשאי

במיין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המיות  2.2.1.1

ר המיוי, למעט עיין אישי ושישאים בעלי שליטה בחברה או עיין אישי בא

כלל  ןכתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במיישאיו 

 הקולות של בעלי המיות האמורים לא יובאו קולות המעים.

לעיל  .2.2.1.1 סך הקולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים בפסקה 2.2.1.2

 לא עלה על שיעור של שי אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 20 בסעיףלעיל, בהתאם לאמור  1.3  ההחלטה המפורטת בסעיףהרוב הדרש לקבלת  2.2.2

המשתתפים בעלי המיות רגיל של , היו רוב לתקון החברה 8 לחוק החברות ולסעיף

 הקולות כאמור לא יובא בחשבון קולות המעים. ןבמייבהצבעה, כאשר 

לחוק  275לעיל, בהתאם לסעיף  1.4הרוב הדרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  2.2.3

החברות, היו רוב קולות בעלי המיות הוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע 

 והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

ללו רוב מכלל קולות בעלי המיות במיין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכ 2.2.3.1

, המשתתפים העסקהשאים בעלי שליטה בחברה או עיין אישי באישור 

בהצבעה; במיין כלל הקולות של בעלי המיות האמורים לא יובאו קולות 

 .המעים

לעיל . 2.2.3.1סך הקולות המתגדים מקרב בעלי המיות האמורים בפסקה  2.2.3.2

 .לא עלה על שיעור של שי אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה

יקה להם את הרוב הדרש לקבלת החלטה בושא שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה  2.2.4

חלטות לא יקה להם את הרוב הדרש לקבלת ה, אך שעל סדר היום 1.3המפורט בסעיף 

 שעל סדר היום. 1.4 -ו 1.2, 1.1 בושאים

 מיין חוקי לקיום האסיפה  2.3

מיין חוקי יתהווה בשעה שיהיו וכחים, בעצמם או על ידי שלוח או י תקון החברה, על פ

) מזכויות 25%(באמצעות כתב הצבעה, שי בעלי מיות או יותר, שלהם עשרים וחמישה אחוזים 

  ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מהמועד שקבע לפתיחת האסיפה.

 אסיפה דחית  2.4

קבע לתחילת האסיפה הכללית מין לא כח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד ש

 26חוקי, תדחה האסיפה הכללית בשבוע ימים, באותה שעה ובאותו מקום, כך שתתכס ביום 

, וזאת מבלי שתימסר על כך אביב-א תל19במשרדי החברה ברח' הברזל  14:00בשעה  2020במרץ, 

באסיפה דחית בעל מיות אחד יהווה מין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר הודעה וספת. 

 .לשיעור החזקתו במיות החברה



  המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה 2.5

לתקות ההצבעה בכתב, המועד הקובע לעיין  3(ג) לחוק החברות ותקה 182בהתאם לסעיף 

הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר ביירות הערך של החברה 

   ").המועד הקובע(" 2020בפברואר,  19בבורסה, ביום 

 2000-החברות (הוכחת בעלות במיה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס לתקות בהתאם

רשומה מיה אצל חבר בורסה ואותה מיה  שלזכותו"), בעל מיות תקות הוכחת בעלות במיה("

 לא מיות בעלכללת בין המיות הרשומות במרשם בעלי המיות על שם חברה לרישומים ("

הצבעה באסיפה הכללית, במיות החברה במועד הקובע, לצורך  "), זכאי להוכיח את בעלותורשום

- לא יאוחר מלמיה, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו 

מחבר  . בעל מיות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלותלפי מועד כיוס האסיפה שעות 24

יף של חבר הבורסה או בדואר אל מעו תמורת הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מיותיו, בס

  יירות ערך מסוים. לחשבוןדמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעיין זה תיתן מראש 

א לתקות הוכחת בעלות במיה, מסר אלקטרוי מאושר לפי סעיף 4בהתאם להוראות תקה 

דיו כדין  -האלקטרוית  לחוק יירות ערך, שעייו תוי המשתמשים במערכת ההצבעה 5יא44

  אישור בעלות לגבי כל בעל מיות הכלל בו.

בעל מיות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו או על ידי שלוח 

האסיפה  שעות לפי מועד כיוס 48החברה לפחות מיופה כוח, לאחר שיופקד כתב מיוי במשרדי 

בעל מיות  של שלוח יהיה בכתב בחתימת הממה. תאגיד שהוא ויו"). מיכתב המיויהכללית ("

בחברה רשאי להסמיך, על פי החלטת מהליו או גוף מהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא 

ימצא למתאים להיות ציגו באסיפה. אדם המוסמך כזכר לעיל, יהיה רשאי להשתמש מטעם 

שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה  התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה

בעל מיות יחיד. יושב ראש האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו 

כאשר הממה הוא תאגיד, ייערך כתב ציג מוסמך של התאגיד, כתאי להשתתפותו באסיפה. 

כוחו -אגיד, או בחתימת באידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת הת- המיוי בכתב על

  המוסמך.

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה 2.6

לדיווח מיידי  כספח ד'המצורף  בעל מיות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה

  . הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השי של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.זה

לחוק החברות, ככל שיתו,  88יתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 

"), אתר ההפצה(" http://www.magna.isa.gov.ilבאתר ההפצה של רשות יירות ערך בכתובת: 

 http://maya.tase.co.ilאביב בע"מ, בכתובת: -באתר האיטרט של הבורסה ליירות ערך בתל

בעל מיות רשאי לפות ישירות לחברה ולקבל ממה את וסח כתב ההצבעה  .")אתר הבורסה("

  ., או בהסכמתו, קישורית לוסח כתב ההצבעה באתר ההפצהשתיתה)והודעות העמדה (ככל 

) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר 5חבר הבורסה ישלח לא יאוחר מחמישה (

והודעות העמדה (ככל שתיתה), באתר ההפצה, לכל  אלקטרוי, קישורית לוסח כתב ההצבעה

בעל מיות של החברה שאיו רשום במרשם בעלי המיות של החברה ואשר מיותיו רשומות אצל 

אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המיות כי איו מעויין בכך, ובלבד שההודעה יתה לגבי 

  . ד הקובעחשבון יירות ערך מסוים ובמועד קודם למוע



בעל מיות לא רשום המעויין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השי של כתב 

ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור 

 ) לפי מועד4בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות (

  כיוס האסיפה הכללית. 

בעל מיות הרשום במרשם בעלי המיות של החברה והמעויין להצביע באמצעות כתב הצבעה, 

יציין על גבי החלק השי של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה 

עודת אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכוו או צילום ת

) שעות לפי מועד כיוס 6ההתאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (

  האסיפה הכללית.

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית 2.7

ביחס לכל הושאים שעל בוסף על האמור, רשאי בעל מיות לא רשום להצביע באסיפה הכללית 

ועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרוית (כהגדרתה באמצעות כתב הצבעה שיסדר היום לעיל 

 . ")האלקטרוית ההצבעה מערכתהצבעה בכתב) ("בתקות 

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרוית רשימה ובה הפרטים הדרשים לפי סעיף 

לגבי כל אחד מבעלי המיות הלא רשומים המחזיקים יירות ערך  ערך) לחוק יירות 3(א)(4יא44

"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול במערכת להצביע הזכאים רשימתצעותו במועד הקובע ("באמ

בצהריים של המועד  12:00ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מיות שהעביר לו עד השעה 

הקובע הודעה כי איו מעויין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרוית, 

  לתקות הצבעה בכתב.(ד) 13לפי תקה 

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרוית על 

 מסירת אישורקבלה תקיה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרוית ("

"), לכל אחד מבעלי המיות המויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה הרשימה

ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרויים או באמצעות מערכות האלקטרוית 

התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הדרשים לשם הצבעה במערכת 

  ההצבעה האלקטרוית.

בעל מיות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרוית רשאי לציין את אופן 

תה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית. ההצבעה באמצעות הצבעתו ולהעביר או

) שעות 6מערכת ההצבעה האלקטרוית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (

"), ותהיה יתת לשיוי או לביטול עד המערכת עילת מועדלפי מועד כיוס האסיפה הכללית ("

 למועד עילת המערכת.

 המועד האחרון להוספת ושא לסדר היום על ידי בעל מיות שיויים בסדר היום; 2.8

פרסום דוח זימון זה יתכו שיויים בסדר היום, לרבות הוספת ושא לסדר היום, ויהיה יתן  לאחר

  לעיין בסדר היום העדכי ובהודעות העמדה שתפרסם החברה באתרי ההפצה.

(ב) לחוק החברות, בעל מיה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות 66 לסעיף בהתאם

ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול ושא בסדר יומה של האסיפה 

הכללית, בלבד שהושא מתאים להיות דון באסיפה הכללית. בקשה לפי סעיף זה, תומצא לחברה 

. ככל שהוגשה 2020, בפברואר 20קרי, עד ליום  ,רסום זימון האסיפהימים לאחר פ )7( עד שבעה

בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי ושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתרי 



מצא דירקטוריון החברה כי ושא שהתבקשו לכלול בסדר היום מתאים להיות דון  ההפצה.

) ימים אחרי המועד 7דכן לא יאוחר משבעה (באסיפה הכללית, תפרסם החברה סדר יום מעו

  .2020בפברואר,  27האחרון להמצאת הבקשה להכללת ושא וסף על סדר היום, עד ליום 

 הודעות עמדה 2.9

) 10ידי בעלי המיות של החברה היו עד עשרה (- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על

מיה רשאי לפות לחברה ישירות  . בעל2020במרץ,  9 עד יוםימים לפי מועד האסיפה, הייו 

החברה תפרסם את הודעות ולקבל ממה, בלא תמורה, את וסח הודעות העמדה ששלחו אליה. 

העמדה, ככל שיהיו, לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת 

מועד כיוס האסיפה, קרי עד  ) ימים לפי5דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (

  .2020במרץ,  14ליום 

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוי, בלא תמורה, קישורית לוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, 

לכל בעל מיות לא רשום המחזיק מיות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום 

פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המיות כי 

יירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד יין בכך, אין הוא מעו ה לגבי חשבוןית ובלבד שההודעה

  .הקובע

 ציגי החברה לעיין הטיפול בדוח 2.10

ת"א  4ממשרד הרצוג, פוקס, אמן, מרח' ויצמן  קרן כטיגלאו  אהרוי יר דאש, יהודה הדין יעורכ

  החברה לעיין הטיפול בדוח זה. ם ציגי), הי03-6966464פקס:  ;03-6922020(טל': 

 המקום והמועד בהם יתן לעיין בדוח 2.11

א 19הברזל רח' ביתן לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הזכרים בו, במשרדי החברה שכתובתם 

ו/או גב'  גב' שרון גרשבייןהמשה למכ"ל ומהל כספים ומטה, פי תיאום מראש עם - אביב, על- תל

 – 10:00בימים א' עד ה', בין השעות  073-2331933 , בטלפוןמשפטיתאסת עתבי סמכ"ל, יועצת 

, וזאת עד למועד כיוס האסיפה הכללית. כמו כן, יתן לעיין בדוח באתר האיטרט של 15:00

באתר האיטרט של הבורסה שכתובתו ו www.magna.isa.gov.ilרשות יירות ערך שכתובתו 

www.maya.tase.co.il.   

  
  
  
  

  בכבוד רב,
  אלטשולר שחם גמל ופסיה בע"מ

    יועצת משפטיתסמכ"ל, אסת עתבי,  עו"דע"י    
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  הגדרות .1

 :אחרתלצידם, אלא אם כן וסח הכתוב מחייב המובאים בתקון זה, יתו למוחים הבאים הפירושים 

לחוק החברות, אם  182מי שהוא בעל מיה במועד הקובע כאמור בסעיף   "בעל מיה"
  קיים מועד קובע לאותו עין.

  "בעל מיות רשום"
    

   .בעל מיות הרשום במרשם בעלי המיות בחברה

מיות שאיו בעל "
  "רשום

 ) לחוק החברות.1(177בעל מיות כמשמעותו בסעיף 

  

  מי שרשום במרשם בעלי המיות של החברה מעת לעת.  "בעלי מיות"

, 1983-, פקודת החברות [וסח חדש], התשמ"ג1999-חוק החברות, התש"ט  "דין"
או התקות שהותקו או יותקו מכוחם, כפי שיתוקו מעת לעת, וכל דין 

  ישראלי אחר, אשר יהא בעל תוקף, לפי העיין, מעת לעת. 

וליהול פקודת מס הכסה [וסח חדש], תקות קופות גמל (כללים לאישור    "ההסדר התחיקתי"
, חוק הגמל וכל חוק, תקות, צווים, חוזרים, 1964- קופות גמל), התשכ"ד 

כללים והוראות אחרים, העשויים לחול על פעולתן ואופן יהולן של קופות 
  .גמל, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת

  אלטשולר שחם גמל ופסיה בע"מ.  "החברה"

 4צום כספי בידי רשות יירות ערך), ח'(הטלת עי 3פרקים ח' לפי הליך  "הליך אכיפה מהלית"
 1(הטלת אמצעי אכיפה מהליים בידי ועדת האכיפה המהלית), או ט'

(הסדר להימעות מקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותית בתאים) 
לחוק יירות ערך (כהגדרתו להלן); הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק 

; הליך לפי חוק הגברת האכיפה ן); התשיעי לחוק החברות (כהגדרתו להל
 1יא'- ' ו1י', י פרקים לפי ; הליך2011-בשוק ההון (תיקוי חקיקה), התשע"א

, 1; הליך לפי פרקים ז'1994-לחוק השקעות משותפות באמות, התש"ד
 השקעות וביהול השקעות, בשיווק בייעוץ העיסוק לחוק הסדרת 1ח'-ו 2ז'

 על לחוק הפיקוח 1פרק ט' לפי יך; הל1995-השקעות, התש"ה תיקי
פרק ח' לחוק  לפי ; הליך1981-פיסיים (ביטוח), התשמ"א שירותים
לפי פרק  ; הליך2005-פיסיים (קופות גמל), התשס"ה שירותים על הפיקוח

; הליך לפי החוק להגברת 1988-העסקיים, התשמ"ח לחוק ההגבלים 1ז'
ובכפוף לכל דין, כל הליך דומה ; 2012-העבודה, התשע"ב דיי של האכיפה

לאלה, יהיה שמו אשר יהיה, בין אם על פי דין קיים ובין אם יחוקק בעתיד, 
  .והכל, כפי שאלו יתוקו מעת לעת

  הממוה על אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.  "הממוה"

  קופות הגמל וקופות הגמל לקצבה.  "הקופות"

  כהגדרתה בהסדר התחיקתי.   "חברה מהלת"

, כפי 2011-חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוי חקיקה), התשע"א  "חוק הגברת האכיפה"
  שיעודכן מעת לעת.

, כפי 2005 –חוק הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל), התשס"ה   "חוק הגמל"
  שיעודכן מעת לעת.

התקות ו שיתוקן מעת לעת, וכן כל, כפי 1999-חוק החברות, התש"ט  "חוק החברות"
  מכוחו, כפי שיתוקו מעת לעת.שהותקו או יותקו 

התקות ו , כפי שיתוקן מעת לעת, וכן כל1968-חוק יירות ערך, התשכ"ח  "חוק יירות ערך"
  מכוחו, כפי שיתוקו מעת לעת.שהותקו או יותקו 

"מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות,  הידוע בשםמדד המחירים   ""מדד המחירים לצרכן
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על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל  פורסםהמ
אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד 
רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בוי על אותם התוים שעליהם בוי 

  המדד הקיים ובין אם לאו.

מיות אשר אין מקות זכויות כלשהן בחברה, בין בהון בין בהצבעה ובין   "מיות רדומות"
  כל זכות אחרת.

  מרשמי בעלי המיות של החברה שיש להלם בהתאם לחוק החברות.  "מרשם בעלי המיות"

  )(א) לחוק יירות ערך.1ד(א)(52אמור בסעיף כ  "פגע הפרה"

וחופשיות מכל שיעבוד, משכון, עיקול, עיכבון, חוב, תביעה או זכות קיות   "קיות וחופשיות"
  צד ג' כלשהי.

, והתקות שתוקו מכוחה, כפי 1983-פקודת החברות [וסח חדש], התשמ"ג  "פקודת החברות"
  שיתוקו מעת לעת. 

קופות הגמל (לרבות קרות השתלמות), כהגדרתן בהסדר התחיקתי,   "קופות הגמל"
  ו שתוהלה על ידי החברה.המוהלות ו/א

קופות הגמל לקצבה כהגדרתן בהסדר התחיקתי, המוהלות ו/או שתוהלה   "קופות הגמל לקצבה"
  על ידי החברה.

רוב רגיל מכלל קולות בעלי המיות הוכחים באסיפה הכללית או באסיפת   "רוב רגיל"
ן את סוג, לפי העין, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבו

  קולות המעים.

  כהגדרתה בחוק יירות ערך.  "שליטה"

 

 מטרות החברה .2

החברה תפעל בתחום יהול קופות גמל ופסיה, וכל פעילות וספת שיחליט עליה דירקטוריון  .2.1
  להלן.  30 30ובכפוף להוראות סעיף  החברה בהתאם לכל דין, כפי שיהיה מעת לעת

בכפוף לאמור לעיל, תהיה החברה תאגיד כשר לכל זכות חובה או פעילות משפטית. לצורך קידום  .2.2
מטרותיה רשאית החברה לעשות כל פעולה משפטית אשר מותר לתאגיד על פי כל דין לעשותה, 

 כדי להקות לחברה זכויות או לחייבה בחובות.לרבות פעולות שיש בהן 

מטרות החברה וסמכויותיה הין בלתי תלויות האחת ברעותה, לא תתפרשה על דרך הצמצום  .2.3
וכל ביטוי המשתמע לשי פים, יתפרש במגמה להרחיב את מטרות החברה וסמכויותיה ולא 

היא איה רשאית לעסוק ש לצמצמן. עם זאת, מובהר כי החברה איה רשאית לעסוק בכל עיסוק
, אלא אם כן יתן על היא איה רשאית לעסוק בו על פי ההסדר התחיקתי ועל פי כל דין אחרש בו

 .כך אישור הממוה

  פרשות .3

או בהסדר  בחוק החברותהודעת לו המשמעות  לכל מוח בתקון זה שלא הוגדר לעיל, תהא .3.1
החברות, אזי תהא לו המשמעות הודעת לו , ואם המוח איו מוגדר בחוק התחיקתי (לפי עיין)

  .פירוש אחרמחייבים  הקשרואו ו/וסח הכתוב אלא אם והכל , בחוק יירות ערך

אף לשון  –אף לשון רבים במשמע, ולהפך; האמור בלשון זכר  –בלשון יחיד בתקון זה האמור  .3.2
אם וסח הכתוב התייחסות לבי אדם תיוחס גם לתאגידים; והכל, אלא ; קבה במשמע, ולהפך

  מחייב פירוש אחר.

פרשות לכותרות הסעיפים בתקון זה הין לצרכי וחות בלבד ולא ישמשו כלי עזר לפירוש או  .3.3
  תקון זה.
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בכל מקום בתקון זה שבו קבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות חוק החברות ו/או פקודת  .3.4
בכפוף להוראות כל דין, הכווה היא  ההסדר התחיקתי ו/או החברות ו/או חוק יירות ערך ו/או

 שאין יתות להתייה, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.להוראות החוקים האמורים 

  .שלא קבע אחרת בתקון זההוראות שיתן להתות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה ככל  .3.5

 –ן הוראות תקון זה במקרה של סתירה בין הוראות הדין שלא יתן להתות עליהן לבין איזו מ .3.6
 תגברה הוראות הדין באותו העיין, מבלי שהדבר יפגע בתוקפן של יתר הוראות התקון.

להסרת ספק מובהר כי לגבי עייים שהוסדרו בחוק החברות באופן שיתן להתות על ההסדרים  .3.7
יחולו  – לגביהם בתקון, ותקון זה איו כולל לגביהם הוראות שוות מהוראות חוק החברות

 בכפוף להסדר התחיקתי.זאת לגביהם הוראות חוק החברות, ו

 שם החברה .4

  שם החברה הוא כדלקמן:

   אלטשולר שחם גמל ופסיה בע"מבעברית: 

   ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION  LTDבאגלית: 

  אחריות מוגבלת .5

שדרש לשלמו בגין מיות החברה שהוקצו אחריות כל אחד מבעלי המיות מוגבלת לפירעון מלוא הסכום 
 לו.

  המיות הרשום הון .6

 400,000,000 -ל יםמחולקה ,)ש"ח ארבעה מיליון( ש"ח 4,000,000הון המיות הרשום של החברה הוא   
 . הון מיות החברה יהיה מורכבש"ח ערך קוב כל אחת 0.01מיות רגילות בות ) מיליון מאות ארבע(

  ממיות רגילות בלבד.

 תרומות .7

סכום כסף סביר למטרה שלדעת הדירקטוריון מהווה מטרה ראויה, אף מעת לעת החברה רשאית לתרום 
   אם התרומה איה במסגרת שיקולים עסקיים להשאת רווחי החברה.

  שיוי התקון .8

בעלי ברוב רגיל של  ,החברה רשאית לשות תקון זה בהחלטה שתקבלה באסיפה הכללית של החברה
   .המעים כאשר במין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולותהמשתתפים בהצבעה, המיות 

  
  הון החברה

  רגילותמיות  .9

לכל מיה רגילה בהון החברה זכויות שוות, לכל דבר ועין, לכל מיה רגילה אחרת, לרבות הזכות  .9.1
יחסי לערך לדיבידד, למיות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף כסי החברה בעת פירוק, באופן 

 הקוב של כל מיה, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה, והכל בכפוף להוראות תקון זה.

ת של והכללי ותמזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפשל החברה כל אחת מהמיות הרגילות  .9.2
קול אחד בהצבעה מקה למחזיק בה של החברה כאשר כל מיה רגילה  ,בעלי המיות של החברה

 כאמור.

  הון החברה, הגדלת הון רשום וביטולו .10

  :, ברוב רגילהחלטה שתתקבל באסיפה הכלליתב ,מעת לעת ,האסיפה הכללית רשאית .10.1

   ;להגדיל את הון המיות הרשום של החברה .10.1.1
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לבטל הון מיות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות  .10.1.2
  ;התחייבות מותית, להקצות את המיות

 ךן הערמיותר למיות בות ערך קוב גדול מיותיה, כולן או מקצתן, ולחלקן לאחד את  .10.1.3
  הקיימות; יהמיותהקוב של 

הערך הקוב ן למיות בות ערך קוב קטן יותר מאת מיותיה, כולן או מקצתן, לחלק  .10.1.4
 וכן ;של מיותיה הקיימות

 .ן הוןויהוה של החברה וכן קרן שמורה לפדלהפחית את  .10.1.5

כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי לשם ביצוע 
  שיתעורר בקשר לכך.

כפופות תהייה מלבד אם יקבע אחרת בהחלטה המאשרת את שיוי הון המיות, מיות חדשות  .10.2
חלות אשר לוט, העברה, מסירה וכיו"ב, ידרישות תשלום, חתשלום להוראות תקון זה בדבר 

  .הקיימות בהון החברה ביחס למיות

איחוד או ה, אם כתוצאה מכאמור לעיל דירקטוריון החברה ו שלכלליות סמכותממבלי לגרוע  .10.3
יהא  דירקטוריון החברהוותרו בידי בעלי מיות שברי מיות, ייהחלוקה של מיות, כאמור לעיל, 

  כדלהלן: , בין היתר,לפעול ,הבלעדי רשאי לפי שיקול דעתו

מיות שלא יזכו את בעליהם במיה שלמה, ימכרו על ידי החברה לקבוע כי שברי  .10.3.1
 ;ותמורת המכירה תשולם לזכאים, בתאים ובאופן שיקבעו

לקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלמם בעד המיות שהוקצו כאמור  .10.3.2
לעיל, לרבות בדרך שבה יתן לפרוע את הסכומים על חשבון   10.3.1 10.3.1  בתקה

 מיות הטבה;

הותירו בידיו שבר מיה, מיות מסוג  חלוקההלהקצות לכל בעל מיות, שהאיחוד ו/או  .10.3.3
, במספר כזה, אשר ו/או החלוקה המיות שהיה קיים בהון החברה לפי האיחוד

השבר ייצור מיה אחת מאוחדת, שלמה, וההקצאה כאמור תחשב כבת  איחודן עם
  י האיחוד או החלוקה, לפי העיין;תוקף סמוך לפ

 .;בגין שבר של מיהשלמה  לקבוע כי בעלי שברי מיות לא יהיו זכאים לקבל מיה .10.3.4

מיות לא יהיו זכאים לקבל מיה שלמה בגין שבר של מיה שלמה שברי לקבוע כי בעלי  .10.3.5
ך קוב מסוים או פחות ממו ויהיו זכאים לקבל מיה שלמה, בגין שבר של מיה בער

 ;.שלמה שערכה הקוב גבוה מן הערך הקוב האמור

, תיבדק התאמת ההון העצמי לדרישות ההון פרסום הדוחות הכספיים השתייםבכל שה במועד  .10.4
ם לצרכן. בכפוף לכל דין על פי ההסדר  התחיקתי, לרבות דרישת עדכון ההון על פי מדד המחירי

 והסכם, החברה תעדכן את ההון הרשום, במידת הצורך, על פי דרישת ההסדר התחיקתי.

 ,ועדת ההשקעותאו /ו ההון הפרע של החברה יושקע על פי הוראות והחלטות הדירקטוריון .10.5
 .ולהוראות הדין בהשקעות בטוחות וזמיות לשימוש החברה ובכפוף להסדר התחיקתי

  אחרים יירות ערךמיות והפקת  .11

רשאי להפיק מיות ויירות ערך אחרים,  דירקטוריון החברהלהלן,   30 30בכפוף לאמור בסעיף  .11.1
למיות, עד גבול הון המיות הרשום של או יתים למימוש ו/המירים לרבות יירות ערך 

; לעין זה יראו יירות ערך היתים להמרה או למימוש במיות כאילו הומרו או מומשו, החברה
 .לפי העיין, במועד הפקתם

יהיה הדירקטוריון רשאי  ,להלן  30 30ובכפוף לאמור בסעיף  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, .11.2
להפיק את המיות ויירות הערך האחרים, כאמור לעיל, להעיק זכויות ברירה לרכישתם 
לרבות אופציות או להקותם בדרך אחרת, והכל לאשים שייקבעו על ידו וכן במועדים, במחירים 

הוראות לעין ובתאים, שייקבעו על ידו, וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך, ובכלל זה, 
, לרבות רוכשיהםרוכשיהןהדרכים לחלוקת המיות ויירות הערך שיופקו על ידי החברה, בין 

  במקרה של חתימת יתר, והכל, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות חוק החברות ותקון זה, רשאי הדירקטוריון  .11.3
עד המיות תשולם במזומים או בכסים בעין, ובכלל זה ביירות ערך או כי התמורה ב ,לקבוע

או כי המיות יוקצו  ,בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו, או כי המיות יוקצו כמיות הטבה
או הגבוהה ממו, בין ביחידות ובין או המוכה מערכן הקוב בתמורה השווה לערכן הקוב 

 .שייקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתובסדרות, והכל, בתאים ובמועדים 

הדירקטוריון רשאי להחליט לשלם עמלה, לרבות דמי חיתום, לכל אדם, תמורת שירותי חיתום,  .11.4
שיווק או הפצה של יירות ערך של החברה, בין בתאי ובין ללא תאי, וזאת בתאים שייקבעו על 

רשאי הדירקטוריון בכל מקרה של הפקת יירות ערך של החברה  ,כן כמו ידי הדירקטוריון.
להחליט לשלם דמי תיווך, והכל, במזומים, במיות החברה, או ביירות ערך אחרים שהופקו 

ידי החברה, או בכל דרך אחרת, או חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת, והכל בכפוף -על
  להוראות כל דין.

רשאית החברה להפיק יירות ערך היתים לפדיון  ,כל דיןובכפוף להוראות חוק החברות  .11.5
 בתאים ובדרך שיקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

  

   ותעודות מיה בעלי מיות 

   בחברהבעל מיה  .12

 היו בעל מיות רשום וכן בעל מיות שאיו רשום (כהגדרת מוחים אלה לעיל).בעל מיה בחברה  .12.1

כבעל זכות כלשהי במיה, והחברה לא  ,על ידי החברה )אחרת יישות משפטיתאו (לא יוכר אדם  .12.2
או ביחסי אמות או בזכות ראויה, עתידה או  כלשהיקשורה ולא תכיר בטובת האה  אתה

אלא אם בית משפט מוסמך  -חלקית, אלא אך ורק בזכותו של בעל מיה, במיה בשלמותה, והכל 
  יצוו אחרת. דיןההוראות או 

  בעלים במשותף במיה:כירשמו יאם שיים או יותר  .12.3

ולמתן הודעות, בעל המיה הרשום ראשון במרשם בעלי  ,ביחס להצבעה, יפויי כוח .12.3.1
  ;חשב כבעל המיה היחידיהמיות י

כל אחד מהם יהא רשאי לתת קבלה בעלת תוקף כלפי כל המחזיקים במשותף בעד כל  .12.3.2
רה בגין המיה, והחברה תהא רשאית דיבידד, כספים אחרים או רכוש שקיבל מהחב

 הרכושרכושלהעביר את מלוא הכספים האחרים או  או ,הדיבידד מלואלשלם את 
לבעל מיה אחד או יותר מהמחזיקים במשותף במיה, לפי  ,בגין המיהכאמור 

  בחירתה.

תוך ציון אמותו, ויראו אותו כבעל מיה.  ,יירשם במרשם בעלי המיות ,בעל מיה שהוא אמן .12.4
החברה תכיר באמן כבעל מיה, לכל דבר ועיין, ולא תכיר באדם אחר, לרבות ההה, כבעל 

 זכות כלשהי במיה.

 תעודות מיהבעלי מיות ו םמרש .13

 .תהל את מרשם בעלי המיות, בהתאם לדרישות חוק החברותהחברה  .13.1

   המיות זכאי לקבל מהחברה תעודה המעידה על בעלותו במיה.במרשם בעלי הרשום בעל מיה  .13.2

את מספרן  ,כמות המיות שבגין הוצאה אתכלול מיה ת תעודתבכפוף להוראות חוק החברות,  .13.3
  ., ככל שישו ערך קוב כאמורואת ערכן הקוב הסידורי

שי  (א): תישאה את חותמת החברה או את שמה המודפס, ואת חתימותיהם שלתעודות מיה  .13.4
של שי (ג) או  ;,דירקטור אחד ושל המהל הכללי של החברהשל (ב) או  ;דירקטורים של החברה

    .שיתמו למטרה זו על ידי הדירקטוריון  ושאי משרה אחרים בחברה

  קובעים אחרת:החברה ו/או הוראות הדין פרט למקרה שתאי ההפקה של מיות  .13.5

לפי בקשתו, תוך תקופה של חודשיים לאחר  כל בעל מיות רשום זכאי לקבל מהחברה, .13.5.1
ההקצאה או רישום ההעברה, לפי העין, תעודה אחת המעידה על בעלותו במיות 

  הרשומות על שמו, או, בהסכמת החברה, מספר תעודות כאמור.
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חברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה, לפי בקשתה, תוך תקופה של חודשיים לאחר  .13.5.2
לפי העין, תעודה אחת המעידה על מספר המיות וסוג ההקצאה או רישום ההעברה, 

 .המיות הרשומות על שמה במרשם בעלי המיות

ששמו מופיע  מיאו יותר, תימסר לידי ים שם שי עלהמתייחסת למיה הרשומה תעודת מיה  .13.6
ה מיה, אלא אם יורו באות הבעלים המשותפים יהם שלמבין שמות ,ראשון במרשם בעלי המיות

  ל הבעלים הרשומים של אותה מיה, בכתב, למסור את המיה לבעלים רשום אחר.לחברה כ

דירקטוריון החברה, או מי שהוסמך לכך על ידו, יהא רשאי להוציא תעודת מיה תחת תעודת  .13.7
מיה שפגמה, אבדה או הושחתה, תמורת תשלום ובכפוף לתאים לעיין ראיות, שיפוי, ערבות 

כל כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידו ולפי לזקים ו/או מתן תצהיר, וה
  שיקול דעתו.

  דרישות תשלום  .14

בעל מיה לא יהא זכאי לדיבידד או להשתתפות בהקצאת מיות הטבה וכן לא יהא רשאי  .14.1
להפעיל זכות כלשהי של בעל מיות בחברה, בטרם שילם את כל הסכומים ודרישות התשלום 

, בין בעצמו ובין ולגבי כל אחת ממיות החברה שבבעלות חברה עד אותה עתה חב כלפיהוא בהם 
  .במשותף עם אדם אחר

 בגיןדרישות תשלום לבעלי מיות , לפי שיקול דעתו, להגיש דירקטוריון החברהמעת לעת, רשאי  .14.2
ם תאי ההקצאה של המיות אי על פי, ואשר הםהמיות אשר בידיעבור  שולמוכספים שטרם 

לשלם לחברה את סכום יהיה על כל בעל מיות בהתאם,  .בזמים קבועיםלפירעון  עומדים
דירקטוריון  .דירקטוריון החברה על ידישהוגשה לו, בזמן ובמקום כפי שקבעו דרישת התשלום 

 .רשאי לדרוש כי התשלום ישולם בשיעורים החברה

בתאריך בו התקבלה החלטת לבעל מיות חשב כאילו הוגשה יתכאמור  דרישת תשלום .14.3
  .בדבר הגשת דרישת התשלום דירקטוריון החברה

לפי המועד המבוקש  יום )14( ארבעה עשרבכתב, לפחות הודעה בדרישת תשלום תימסר  .14.4
 דירקטוריון החברהאופן ביצועו. תשלום ול סכוםה ופורטי. במסגרת דרישת התשלום לתשלום

מור ותאיה, ובלבד שטרם חלף מועד התשלום יוכל לבטל ו/או לשות את דרישת התשלום כא
   שקבע בהודעה.

והחבויות הובעים מן  םסכומיהלתשלום כל  ,יחד ולחוד ,שותפים במיה יהיו אחראיםמבעלים  .14.5
מן דרישת תשלום שמסרה לאחד ליות האמור, למבלי לגרוע מכ. בבעלותם המשותפתשמיה ה

  .בעלי המיהאחד ממסרה לכל אילו חשב כית הבעלים המשותפים במיה

מסוים סכום  , יהיה על בעל מיות לפרועאופן אחרכל של מיה או בההפקה תאי  על פיככל ש .14.6
עורי תשלום במועדים קבועים, בין אם התשלום עשה על חשבון הון המיה יבמועד קבוע או בש

מסרה כאילו על ידי בעל מיות  אמורכתשלום עור יפרמיה, אזי יסולק כל סכום או שכ ובין אם
 כאמורעור יסכום או שכל , ותחולה על דירקטוריון החברהעל ידי מתאימה דרישת תשלום  לו

  התקון הוגעות לעיין.כל הוראות 

רעוו או קודם יפל שיעור התשלום הדרוש במועד הקבועאם לא סולק סכום דרישת התשלום או  .14.7
עור ישהחבות ב שבגיההוגשה דרישת התשלום או  בעל המיה שבגיהלכן, אזי יהיה על 

(לרבות על סכום הוצאות על הסכומים בהם הוא חייב ריבית תוספת לשלם לפי העיין, התשלום, 
וזאת לפי החברה בקשר עם דרישת התשלום או שיעור התשלום, ככל שיהיו הוצאות כאלו) 

ביחס לתקופה  ית תחושב. תוספת הריבהחברה דירקטוריוןעל ידי שיקבע עור הריבית יש
ואולם , וסיומה במועד שיבוצע מלוא התשלום מועד המקורי שקבע לתשלוםשתחילתה ב

  .ואו מקצת ורשאי לוותר על תשלום הריבית, כול דירקטוריון החברה

 על פיותקון זה  על פיהחברה להם תהא זכאית סעדים התרופות וה לא יגרע מן תקה זוהאמור ב .14.8
  כל דין.

(או בעד מיותיו תשלום מוקדם מבעל מיות  כי החברה תקבלרשאי להחליט  החברה דירקטוריון .14.9
בור התקופה שתחילתה , עהזתשלום מוקדם בעד ריבית שלם לו תושטרם דרש ממו,  חלק מהן)
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שייקבע  עורי, לפי שםלולא הוקד הקבוע לתשלוםמועד ב במתן תשלום מוקדם כאמור וסיומה
  .לבין בעל המיה דירקטוריון החברהבין  בהסכמהבמשותף 

  חילוט .15

סכום, בין על חשבון הערך הקוב ובין בצורת פרמיה, אשר יש  בעל מיות שלא פרע במלואו .15.1
להמציא לו  דירקטוריון החברהרשאי  דרישת תשלום או במועד הקבוע לפרעוו, על פילשלמו 

בתוספת הוצאות החברה בקשר לשלם את הסכום שעדיין לא פרע הדורשת ממו הודעה בכתב 
  14.7 14.7 תקהכאמור בעל סכומים אלו ריבית בתוספת דרישת התשלום וכן אי הפירעון ועם 

  .לעיל

לאחר מועד משלוח  ) ימים7לפחות שבעה (לתשלום, שיהיה  אחרוןייקבע מועד כאמור בהודעה  .15.2
 בגיההמיה  , תחולטמועד זהל ייפרע עדלא לתשלום אם הסכום בה כי יפורש כן ו ההודעה,

  דרש התשלום.

סכום (לרבות  תשלום מים הטעויםהסכוכל  ופרע לאו ,כאמור לא תמלאו דרישות ההודעה .15.3
להחליט  דירקטוריון החברהרשאי ), ותוספת הריבית החברה בקשר עם דרישת התשלום הוצאות

חילוט  .שקבע בהודעה לתשלוםהמועד ות שלגביהן יתה ההודעה בכל עת לאחר על חילוט המי
, הפקת זכויות וכן כל חלוקה אחרת וכן על הטבה, מיות על דיבידדיםגם יחול כאמור 

שחולטו, אשר ביחס למיות שקבעו  השתתפות בחלוקת עודף כסי החברה בעת פירוק,
   חילוט.ל עובר פרעו טרםהסכומים בגין 

בכפוף יהיה רשאי,  דירקטוריון החברההחברה, ו ןתחשב לקיי, כאמור לעיל מיה שחולטהכל  .15.4
באופן, בתאים ובדרך או להקצותה מחדש להעבירה  ,למכרהתקון זה, חוק החברות והוראות ל

יחולו  ,מכרה, הועברה או הוקצתה טרםשחולטה כאמור לעיל ומיה על  לדירקטוריון. ושיירא
   לחוק החברות. 308סעיף הוראות 

לבטל את החילוט בתאים  דירקטוריון החברהכל עוד לא עשה במיה שחולטה דבר, רשאי  .15.5
  .על ידו יקבעויש

כל  ועם חילוט כאמור יבוטלו ,המחולטותמיות היחדל להיות בעל בעל מיות שחולטו מיותיו  .15.6
המיות  אשר חלו עליו מכח ,וכן כל תביעה או דרישה כלפי החברה ביחס למיות חברהבזכויותיו 

פרט לאותן זכויות וחובות המוחרגות במפורש על פי תקון זה ו/או אשר חלות על  ,המחולטות
  בעל מיות לשעבר על פי כל דין. 

וישלם לחברה, ללא דיחוי, את  ימשיך לשאת בחבותו לשלםואולם, בעל מיות שחולטו מיותיו  .15.7
כל הסכומים, הריבית וההוצאות המגיעים בגין אותן מיות או ביחס אליהן במועד החילוט, 

, ובלבד שבכל לעיל  14.7 14.7 תקהכאמור ב בצירוף ריבית ממועד החילוט ועד התשלום בפועל
מקרה שהמיות שחולטו מכרו מחדש, תופחת חבותו של בעל המיות שמיותיו חולטו כדי 

בהפחתת הוצאות שהוציאה החברה בקשר עם מכירתן  ,הסכום שתקבל בפועל ממכירתן מחדש
  .של המיות

למות  דירקטוריון החברה רשאי יהיה ,מיה שחולטה, העברת או הקצאת מכירתבמקרה של  .15.8
במרשם בעלי המיות  עבריוודא את רישום הו תמכרההמיה  תעל כתב העברשיחתום אדם 

שהמיה מכרה, הועברה, הוקצתה או הועברה לו כאמור יירשם כבעל אדם  .ה החדשכבעל המי
יפגע במיה לא ת עברשל הזכותו . אחראי לעשה בתמורת המכר, אם תקבלה ולא יהיההמיה 

מפגם או פסול שחל בהליכי החילוט, המכירה, ההקצאה או ההעברה, ולאחר רישומו במרשם 
   .רער תקפות המכר או ההעברהועלא תלא תישמע טעה כאמור, ו המיהכבעל 

תצהיר ערוך כדין על ידי דירקטור של החברה, לפיו מיה פלוית של החברה חולטה כדין ביום  .15.9
מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע זכות במיה. התצהיר  הקוב בתצהיר, ישמש כראייה

בצירוף קבלה של החברה על התמורה, אם תקבלה, בעד המיה, במכירתה או  ,האמור
  בהעברתה, יקה לעבר זכות במיה.

בכל מקרה שמיותיו של בעל מיות חולטו ולאחר מכן מכרו, הועברו או הוקצו מחדש, תשמש  .15.10
לידי החברה במסגרת הליך כאמור לצורך סילוק חובותיו והתחייבויותיו של התמורה שהתקבלה 

בעל המיות ה"ל כלפי החברה (לרבות חובות, התחיבויות והתקשרויות שמועד סילוקם או 
  קיומם טרם הגיע), לאחר שיוכו מן התמורה הוצאות החברה שלוו להליך כאמור.
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לא יגרע מן התרופות והסעדים להם תהא זכאית החברה על פי תקון זה  וז  15 15 תקההאמור ב .15.11
 .ועל פי כל דין

 עיכבון ושעבוד .16

מיות שתמורתן לא שולמה העיכבון ושעבוד קבוע ראשון בדרגה ומועדף על כל זכות הא תלחברה  .16.1
במלואה הרשומות בשמו של כל בעל מיה (לבדו או ביחד עם אחר) וכן על פדיון מכירתן, כבטחון 
לפירעון המגיע לחברה בגין המיות. העיכבון והשעבוד ה"ל יחולו גם על כל הדיבידדים אשר 

ון להכריז בכל עת על האמור לעיל, רשאי הדירקטוריעל אף יוכרזו מזמן לזמן על אותן מיות. 
  מיה שהיא כמשוחררת מתאי תקה זו.איזו 

לצורך מימוש עיכבון ו/או שעבוד כמפורט לעיל, רשאי הדירקטוריון למכור את המיות שוא  .16.2
, ובלבד שלא תיעשה מכירה אלא לאחר חלוף המועד שימצא לכוןהעיכבון ו/או השעבוד באופן 

מור, ולאחר שמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מיה, או לפירעון, למילוי או לביצוע החובות כא
למי שקה זכות למיות מחמת מותו, פשיטת רגלו או פירוקו של בעל המיה, בדבר הכווה 

  ימים מתאריך ההודעה. )7( למכרן והוא לא שילם את החובות, תוך שבעה

ת אדם לערוך את לשם ביצוע מכירה לשם מימוש עיכבון ו/או שעבוד, רשאי הדירקטוריון למו .16.3
כתב העברת המיות המכרות, לחתום עליו ולגרום לרישום שם הקוה במרשם כבעלים של 

 המיות המכרות.

סילוק להתמורה מכל מכירה כאמור לעיל, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש בידי החברה  .16.4
עד סילוקם לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמו ,אותם חובות של אותו בעל מיות

, אך זאת בכפוף תשולם לו או לבאים במקומואו קיומם טרם הגיע. היתרה (אם תהיה כזו) 
הדומה לזכות העיכבון ו/או השעבוד שהייתה קיימת על  - לקיום זכות עיכבון ו/או שעבוד לחברה 

על היתרה ה"ל, בגין חובות שמועד פירעום טרם הגיע ואשר על אף  -המיות לפי המכירה 
  מור לעיל, החליט הדירקטוריון לסלקם באותו מועד.הא

תצהיר ערוך על ידי דירקטור של החברה שלפיו מומש עיכבון ו/או שעבוד על מיה כדין, ישמש  .16.5
בצרוף קבלה של  זה תצהירוראיה מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע לזכות במיה, 

  בהעברתה, יקו לעבר זכות במיה. החברה על התמורה, אם תקבלה, בעד המיה, במכירתה או

מי שהמיה מכרה או הועברה לו כאמור יירשם כבעל המיה ואין הוא אחראי לעשה בתמורת  .16.6
זכותו במיה לא תיפגע מפגם או פסול שחל בהליכי החילוט, המכירה או  .המכר, אם תקבלה

ן לערער על תקפות ההעברה ולאחר רישומו במרשם כבעל מיות לא תשמע כל טעה כאמור, ואי
  המכר או ההעברה.

הוראות תקון זה לעיין חילוט מיות, עיכבון, שיעבוד ומכירה יחולו על אי תשלום כל סכום שיש  .16.7
המיה, בין על חשבון המיה ובין בצורת פרמיה, כאילו הקצאת לשלמו במועד קבוע על פי תאי 

  יה שעשו כדין.היה סכום שיש לפרעו מכוח דרישת תשלום ומסירת הודעה על

אין בהוראות תקון זה, לעיין עיכבון ושעבוד, כדי לגרוע מכל סעד שעשוי להיות לחברה כלפי  .16.8
  בעל המיה על פי כל דין.

  
  והסבתן העברת מיות
  

  העברת מיות  .17

תהייה בכפוף להוראות תקון זה או לתאי הקצאתן של מיות מסוג כלשהו, מיות החברה  .17.1
  צורך באישור הדירקטוריון.יתות להעברה ללא 

אין להעביר חלק ממיה, אך יכול שלמיה יהיו מספר בעלים במשותף, וכל אחד מהם זכאי  .17.2
  להעביר את זכותו.

במקרה של העברת מיות, יוקו לבעל המיות העבר כל הזכויות שהיו צמודות למיות העברות  .17.3
בעל המיות המעביר לבעל המיות אלא אם הוסכם בכתב אחרת בין  החלות מכוחן,וכל החובות 

 העבר.
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תיעשה בכתב, ובלבד  כל העברת מיות הרשומות במרשם בעלי המיות על שם בעל מיות רשום .17.4
שכתב ההעברה ייחתם על ידי המעביר ועל ידי העבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, ויימסר 

  הדירקטוריון למטרה זו.בע על ידי למשרדה הרשום של החברה או לכל מקום אחר שייק

בכפוף להוראות חוק החברות, העברת מיות לא תירשם במרשם בעלי המיות, אלא לאחר  .17.5
שמסר לחברה כתב העברה, כאמור לעיל; המעביר ימשיך להחשב כבעל המיות המועברות, עד 

 לרישום העבר כבעל המיות המועברות, במרשם בעלי המיות.

באופן דומה ככל כמפורט להלן, יערך י מרשם בעלי המיותהרשומות ב כתב העברת מיות .17.6
  :דירקטוריון החברה על ידי יאושראשר באופן אחר האפשר, או 

  

  שטר העברת מיות

בזאת ), מעביר(ים) "המעביר"(אי/או הח"מ ______________  מ ____________   
________________________ ______ -ל__________________________________ מ 

אלטשולר שחם ___________ מיות __________ בות _____ ש"ח כ"א של  , , ")העבר("
 מי שיבואבידי /או בידי העבר, בידי מהל עזבוו ו תוחזקה, והן ")החברה(" גמל ופסיה בע"מ

ימה על שטר החתמיד לפי החברה החזקתי/ו אי/או במיות  בהםהתאים  על פי ,מכוחו
  .אלותאים  על פילידי/יו ים) לקבל את המיות מזה, ואי/או העבר(ים) מסכים(העברת מיות 

  ___________ולראיה באו על החתום היום ___ בחודש ____ שת _

  חתימת העבר ____________                __חתימת המעביר _______

ייתן אישור עורך דין או אדם אחר שזהותו  ככל שהמעביר או מקבל ההעברה היו תאגיד, .17.7
מקובלת על הדירקטוריון, בדבר סמכות החותמים בשם התאגיד לבצע או לקבל את ההעברה, 

 לפי העין.

כתב העברת מיות יוגש למשרדה הרשום של החברה או לכל מקום אחר כפי שיקבע כל  .17.8
בירן, אם הוצאה כזו, וכל הדירקטוריון, לשם רישום, ביחד עם תעודת המיות שעומדים להע

ההוכחות האחרות שידרוש הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון בדבר זכות 
בידי החברה אך כל  שאר, יאו זכותו להעביר את המיות. כתב העברה שירשם הקין של המעביר

יוחזר למי  כתב העברה שהדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון סרב לרושמו,
 שהגישו, לפי דרישתו.

העברת מיות, יודיע על כך  רשוםסרב הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון ל .17.9
 למעביר לא יאוחר מחודש ימים מתאריך קבלת כתב ההעברה.

החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המיות למשך הזמן שייקבע על ידי הדירקטוריון ובלבד  .17.10
יום בכל שה. בעת שהמרשם יהא סגור, לא תרשם העברת  )30( סך הכל, על שלושיםשלא יעלה, ב

מיות במרשם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע יום קובע על מת שהחברה 
תוכל לקבוע מי מבין בעלי המיות זכאי להודעה או זכאי להצביע באסיפה כללית, או לקבל 

 לכל מטרה חוקית אחרת. תשלום של דיבידד או הקצאה של זכויות כלשהן או

החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון,  .17.11
 מעת לעת, ואשר יהיה סביר, בהתחשב בסיבות העין.

) שים מיום הרישום במרשם 7החברה רשאית להשמיד כתבי העברת מיות לאחר תום שבע ( .17.12
מיד תעודות מיות שבוטלו, לאחר תום שבע שים מתאריך בעלי המיות, כן רשאית החברה להש

ביטולן, ותהיה קיימת חזקה לכאורה שכל כתבי ההעברה והתעודות שהושמדו, כאמור, היו בעלי 
 תוקף מלא ושההעברות, הביטולים והרישומים, לפי העין, עשו כדין.

  ת מיותבסה .18

או, כשאין מהלי עיזבון או האפוטרופוסים ומהלי עזבוו של בעל מיה יחיד שפטר,  .18.1
אפוטרופוסים, יורשיו של בעל המיה היחיד שפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור 

 בעלי זכות במיה שהייתה רשומה על שם הפטר.
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כל אדם שייעשה בעל זכות במיות עקב מותו של בעל מיות, יהיה זכאי, לאחר שיביא בפי  .18.2
ספק, לפי שיקול דעתה, כי לו הזכות במיות בעל המיות החברה הוכחות המעידות באופן מ

, להעביר את זההפטר, להירשם כבעל מיות בגין מיות אלו, או יוכל, כפוף להוראות תקון 
  אותן מיות.

רשמה מיה על שם שי בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הותר בחיים או בשותפים  .18.3
כות במיה או טובת האה בה, ולא יהא בכך כדי לפטור הותרים בחיים כאשים אשר להם הז

בשותפות. רשמה ה את עזבוו של בעל משותף במייה מחובה כלשהי ביחס למייה שהחזיק ב
  מיה על שם מספר בעלים במשותף כאמור, יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.

א תאגיד המצא בחיסול או החברה תוכל להכיר בכוס כסים או במפרק של בעל מיות שהו .18.4
כבעלי זכות  ,או בכל כוס כסים של בעל מיות פושט רגל ,או באמן בפשיטת רגל ,בפירוק

האמן של בעל או למיות הרשומות על שמו של בעל מיות כזה. כוס הכסים או המפרק 
או כל כוס כסים של בעל  ,המיות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או האמן בפשיטת רגל

הראיות שידרוש ממו הדירקטוריון, המעידות כי לו את מיות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא 
הזכות למיות בעל המיות בחיסול, בפירוק או בפשיטת רגל, להירשם כבעל מיות בגין מיות 

 .את אותן מיות , להעבירזהאלו, או יוכל, בכפוף להוראות תקון 

להוראות כל דין ולהוראות תקון זה, אם הוכח לחברה כי תקיימו התאים שבדין  בכפוף .18.5
להסבתה של הזכות במיות הרשומות במרשם בעלי המיות, תכיר החברה בסב, ובו בלבד, כבעל 

 הזכות במיות האמורות.

 בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקון זה, החברה תשה את רישום הבעלות במיות במרשם .18.6
בעלי המיות אם מסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם הוכח לחברה, להחת 
דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שקבעו על ידו, כי תקיימו התאים שבדין להסבתה של הזכות 

 במיות.

  18.6 18.6בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקון זה, אדם שעשה זכאי למיה כאמור בתקה  .18.7
לעיל, יהיה זכאי לבצע העברה של המיות כשם שהיה רשאי לעשות הבעלים הרשום, בעצמו, לפי 

  הסבת הזכות.

  אסיפות כלליות  

  

  החברות ובתקון זה.סמכויות האסיפה הכללית יהיו כמפורט בחוק  .19

הכלליות " וכל האסיפות אסיפות שתיותאסיפות כלליות שתיות של בעלי המיות תקראה בשם " .20
דירקטוריון החברה יכס  ".אסיפות מיוחדותהאחרות של בעלי המיות של החברה תקראה בשם "

 .מכוחו תקותהו אסיפות שתיות ואסיפות מיוחדות בהתאם להוראות חוק החברות

 וראות הקבועות בתקון זה בעיין אסיפות כלליות, יחולו בשיויים המחוייבים, ביחס לאסיפות סוג.הה .21

  הזמות לאסיפה .22

פי דין, ופרסום ההודעה יעשה -הודעה על אסיפה כללית תימסר לבעלי המיות ככל שדרש על .22.1
כיוס בהתאם להוראות חוק החברות וחוק יירות ערך ותקותיהם לעין פרסום הודעה על 

   .אסיפה כללית בחברה ציבורית

בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכס האסיפה הכללית, והיא  .22.2

  .וכל פירוט אחר הדרש על פי דין תכלול את סדר היום וכן תמצית ההחלטות המוצעות

ט של הושאים בהחלטתו בדבר זימון אסיפה כללית, רשאי הדירקטוריון לקבוע את אופן הפירו .22.3
שעל סדר היום של האסיפה, אשר יימסרו לבעלי המיות הזכאים להשתתף באסיפה, והכל לפי 

 שיקול דעתו של הדירקטוריון ובכפוף להוראות הדין.

זו ומבלי לגרוע מכלליות הוראות תקון   22 22מבלי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון כאמור בתקה  .22.4
בוגע להעברת סמכויות על ידי הדירקטוריון, יהיה הדירקטוריון רשאי להעביר את ו/או הדין זה 
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זו, לועדת דירקטוריון ו/או לושא משרה בחברה, בין אם לצורך   22 22סמכויותיו כאמור בתקה 
 .אסיפה כללית מסויימת ובין אם לתקופה

פגם הובע מאי קיום  , לרבותבכפוף להוראות הדין, פגם בכיוס האסיפה הכללית או ביהולה .22.5
בעו בחוק או בתקון זה, לרבות לעין אופן כיוס האסיפה הכללית או הוראה או תאי שק

 יהולה, לא יפסול החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיוים שהתקיימו בה.

 דיוים באסיפות הכלליות .23

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה וכח מין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מין  .23.1
די שלוח או באמצעות כתב הצבעה, שי בעלי יתהווה בשעה שיהיו וכחים, בעצמם או על יחוקי 

) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך 25%מיות או יותר, שלהם עשרים וחמישה אחוזים (
 מחצית השעה מהמועד שקבע לפתיחת האסיפה.

לתחילתה, תתבטל  מן המועד שקבעלא כח באסיפה הכללית מין חוקי בתום מחצית השעה  .23.2
 , ובכל מקרה אחר,בהתאם להוראות חוק החברותהאסיפה אם כוסה לבקשת בעלי מיות 

, לאותה שעה ולאותו המקום, מבלי שתהא לאותו יוםהאסיפה הכללית בשבוע ימים, תידחה 
מקום אחר, כפי שיקבע או  אחרתשעה  כך לבעלי המיות, או ליום אחר,חובה להודיע על 

  .")דחית אסיפהלמחזיקי המיות ("בהודעה  הדירקטוריון

באסיפה דחית בעל מיות אחד יהווה מין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא קשר לשיעור החזקתו  .23.3
 במיות החברה.

יושב ראש הדירקטוריון או מי שמוה לכך על ידי הדירקטוריון (אם מוה כזה), ישב בראש  .23.4
דירקטוריון או אדם שמוה כאמור על ידי כללית של החברה. באין יושב ראש האסיפה ה

הדירקטוריון, או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם וכח, או אם סירבו לשמש כיושב ראש 
האסיפה, יבחרו בעלי המיות הוכחים באסיפה בעצמם או על ידי שלוח, באחד מבעלי המיות 

 שבת בראש האסיפה., אשר וכח באסיפה, לאו בושא משרה בחברה או בשלוחו של בעל מיות
  .ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול וסף או מכריע

 :החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית, שיכללו פרטים, כדלקמן .23.5

 שמות בעלי המיות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המיות המוחזקות על ידם; .23.5.1

 העייים הדוים באסיפה הכללית וההחלטות שהתקבלו. .23.5.2

 תוהכללי ותבאסיפוקבלת החלטות ה הצבע .24

להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במיה, כדרש על פי  המעוייןבעל מיות  .24.1
. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות והלים ותקותיו חוק החברות

יות החברה.ילעין הוכחת הבעלות במ  

באמצעות  ,באמצעות שלוח ,באסיפה כללית או באסיפת סוג, בעצמובעל מיות רשאי להצביע  .24.2
לגבי ושאים הקבועים בדין או לגבי ושאים , או בכל דרך אחרת שיאפשר הדין כתב הצבעה

כל הכל בהתאם להוראות תקון זה ובכפוף להוראות וספים כפי שיקבע דירקטוריון החברה, ו
   יות בחברה.. שלוח להצבעה איו חייב להיות בעל מדין

ם להצביע בכל בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף במיה, רשאי כל אחד מה .24.3
ביחס למיה כזו, כאילו היה הזכאי היחידי לה. היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד אסיפה, 

הבעלים במשותף במיה, יצביע זה מבייהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המיות ביחס 
), או במסמך אחר "אישור הבעלות"בעלותו במיה ( לעייןאו באישור חבר הבורסה  למיה,

אחדים של בעל  עיזבוןסים אחדים או מהלי ושייקבע על ידי הדירקטוריון לעין זה. אפוטרופ
  כבעלים במשותף במיות אלו. תקה זומיות רשום שפטר, יחשבו לצרכי 

בכל אסיפה כללית באותו  הרשאי להצביע מכוח ,לעיל  18 18כל אדם הזכאי למיה לפי תקה  .24.4
להחת דעת הדירקטוריון, את  ,ובלבד שיוכיח ,אופן כאילו היה הבעלים הרשום של אותן מיות

  זכותו למיה.
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") המיוי כתבהמסמך הממה שלוח להצבעה ("בעל מיה רשאי למות שלוח להצביע במקומו.  .24.5
, ואם הממה הוא תאגיד, יערך כתב או בא כח המורשה לכך יחתם על ידי הממהייערך בכתב ו

  .המיוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד

ר כיושב ראש האסיפה כפי שלוח להצבעה רשאי להשתתף בדיוים באסיפה הכללית ולהיבח .24.6
  ובלבד שלא צויין אחרת בכתב המיוי. ,שהיה זכאי לכך בעל המיות הממה

כתב המיוי הממה שלוח להצבעה יהיה בצורה המקובלת בישראל או בכל צורה אחרת שתאושר  .24.7
  על ידי הדירקטוריון.

, בעל מיות רשום בכתב המיוי תצויין האסיפה הכללית שבגיה יתן כתב המיוי. על אף האמור .24.8
 רשאי ליתן כתב מיוי לתקופה, בין קצובה ובין בלתי קצובה.

כתב המיוי יציין את סוג ואת מספר המיות שבגין הוא יתן. לא צוין בכתב המיוי מספר  .24.9
המיות שבגין הוא יתן או צוין בו מספר מיות הגבוה ממספר המיות הרשומות על שם בעל 

כל המיות או הקובות באישור הבעלות, לפי העין, יראו את כתב המיוי כאילו יתן בגין 
  בעל המיות. מיותיו של

אם כתב המיוי יתן בגין מספר מיות המוך ממספר המיות הרשומות על שם בעל המיות או  .24.10
הקובות באישור הבעלות, לפי העין, יראו את בעל המיות כאילו מע מלהיות וכח בהצבעה 

  בגין יתרת מיותיו וכתב המיוי יהיה תקף בגין מספר המיות הקובות בו.

מהוראות תקון זה בדבר מיוי שלוח להצבעה, בעל מיות המחזיק ביותר ממיה  מבלי לגרוע .24.11
  אחת יהיה זכאי למות יותר משלוח אחד, בכפוף להוראות אלה:

  ;כל כתב מיוי יציין את סוג ואת מספר המיות שבגין הוא יתן .24.11.1

בעל עלה המספר הכולל של מיות מסוג כלשהו הקובות בכתבי המיוי שיתו על ידי  .24.11.2
מיות אחד על מספר המיות מאותו סוג הרשומות על שמו או הקובות באישור 

  הבעלות, לפי העין, יהיו בטלים כל כתבי המיוי שיתו על ידי אותו בעל מיות.

שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת המיות שבבעלותו או שהוא משמש או  בעל מיות .24.12
  ח מקצת המיות באופן אחד ומכוח מקצתן באופן אחר.שלוח בגין, ורשאי הוא להצביע מכו

פגם ואף אם קודם המיוי תוקף אף אם פל בכתב -מיוי יהיה ברכתב  קול בהצבעה שיתן מכוח .24.13
אשר בגיה המיה  להצבעה פטר הממה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המיוי או הועברה

, בכתב, בדבר הפגם, מוסמכתהודעה אסיפה אם תקבלה במשרד לפי הלמעט, יתן כתב המיוי, 
יושב ראש האסיפה  ,, לפי העין. על אף האמור לעיל, הביטול או ההעברההפטירה, הפסלות

, אם מצא זאת ולפעול על פיההאסיפה  לקבל הודעה, כאמור, גם במהלך רשאי, לפי שיקול דעתו,
  .לראוי, לפי שיקול דעתו

אסיפה דחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המיוי, ובלבד כתב מיוי יהיה תקף גם לגבי כל  .24.14
  שלא צויין אחרת בכתב המיוי.

מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של של החברה כל אחת מהמיות הרגילות  .24.15
   החברה ולקול אחד בהצבעה.

קולות המצביעים;  ברובבמין החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה  .24.16
במקרה של ן קולות תיעשה בדרך שתיקבע לכך על ידי יושב ראש האסיפה. יההצבעה במי

 ,חילוקי דעות אם לקבל איזה קול בהצבעה או לפסול אותו יקבע יושב ראש האסיפה את הדבר
  והחלטתו בתום לב, תהא סופית ומכרעת.

אחד ובין ברוב  שהחלטה באסיפה הכללית תקבלה או דחתה, בין פההאסיפה יושב ראש הכרזת  .24.17
כלשהו והערה שרשמה בעין זה בפרוטוקול האסיפה, תהיה ראיה לכאורה לאמור בה, ולא יהיה 

  צורך להוכיח את מספר הקולות (או את חלקם היחסי), שיתו בעד הצעת החלטה או גדה.

הוראות תקון זה בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה הכללית ובכפוף להוראות חוק החברות  .24.18
לו ברוב רגיל. במקרה ומספר הקולות בעד וגד שווה, לא יהיה ליושב ראש האסיפה קול יתקב

. היו הקולות שקולים, תיחשב הצעת ההחלטה עליה הצביעו בעלי המיות וסף או קול מכריע
  כדחית.
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בהתאם להוראות חוק החברות והתקות  באמצעות כתב הצבעהבאסיפות בהן יתן להצביע  .24.19
עלי המיות יהיו רשאים להצביע באסיפה הכללית או באסיפת סוג (לפי שהותקו מכוחו, ב

במועדים העיין) באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שכתבי ההצבעה יתקבלו במשרדי החברה, 
 הקבועים בדין וכפי שיפורט בזימון האסיפה.

 הדירקטוריון

 מיוי וכהות הדירקטורים .25

) 10עשרה (ולא יעלה על  התחיקתימדרישת ההסדר לא יפחת בחברה מספר הדירקטורים  .25.1
  , כדלקמן:, ובכללם הדירקטורים החיצוייםדירקטורים

דירקטורים חיצויים, הממלאים אחר התאים הקבועים  )5עד חמישה ( חברה יכהוב .25.1.1
 ידי האסיפה הכללית, בהתאם לקבוע בחוק החברות.-בדין, אשר ימוו על

 תאגיד איו כשיר לכהן כדירקטור בחברה. .25.1.2

דירקטור חיצוי יתמה לתקופה של שלוש שים וכהותו תסתיים בחלוף שלוש שים  .25.1.3
מיום מיויו, אלא אם הוארכה בהתאם להוראות חוק החברות ובכפוף להסדר 

  .להוראות הדיןהתחיקתי או עד שכהותו תופסק בהתאם 

ר התחיקתי, דירקטור, שסתיימה תקופת כהותו, יוכל להיבח בכפוף להוראות ההסדר .25.1.4
 שוב.

על אף כל הוראה וגדת בתקון החברה, תעמוד החברה בהוראות ההסדר התחיקתי  .25.1.5
 לעיין מספר הדירקטורים המיימאלי.

למען הסר ספק, על הדירקטורים החיצויים יחולו ההוראות הרלווטיות בחוק החברות ובהסדר  .25.2
 ההסדר התחיקתי.התחיקתי ובכל מקרה של סתירה בייהן לבין תקון זה, יגברו הוראות 

כפוף לאישור האסיפה עשוי להיות שכר הדירקטורים ייקבע מעת לעת על ידי הדירקטוריון, והוא  .25.3
 ההסדר התחיקתי.חוק החברות ולהוראות ובכפוף בהתאם  , והכולהכללית

הדירקטורים ימוו באסיפה הוראות תקון זה בדבר מיוי דירקטורים ובוסף לו, ממבלי לגרוע  .25.4
ו עד תום האסיפה השתית הבאה וכל עוד לא כוסה אסיפה שתית, אלא אם כן ויכה השתית

דירקטורים שסתיימה תתפה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות חוק החברות או תקון זה. 
האמור לא יחול ביחס לדירקטורים החיצויים, אשר  תקופת כהותם יוכלו להתמות שוב.

  תקותיו.לגביהם יחולו הוראות חוק החברות ו

, ובהחלטה שתתקבל על ידי לפחות רוב של הדירקטורים הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם .25.5
על מת למלא משרתו של דירקטור  אם, למות דירקטור או דירקטורים וספים לחברה, בחברה

וכן בכל מקרה שמספר  אם בתור דירקטור או דירקטורים וספים,, שהתפתה מכל סיבה שהיא
ובלבד שהמספר  ,הדרש בהתאם להסדר התחיקתיפחת מהמספר המיימלי  יוןחברי הדירקטור

 הקבוע בתקהשל חברי הדירקטוריון הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי 
לעיל. דירקטור שמוה כאמור, יסיים את כהותו בתום האסיפה השתית שתתקיים   25.1 25.1

  לאחר מיויו ויוכל להתמות שוב.

החברה רשאית, באסיפה מיוחדת, למות דירקטור או דירקטורים וספים לחברה, בין אם לשם  .25.6
שהתפתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים וספים, ובלבד מילוי משרה 

דירקטורים  לעיל.  25.1 25.1שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי הקבוע בתקה 
ויוכלו  את כהותם בתום האסיפה השתית שתתקיים לאחר מיוייםכאמור, יסיימו  שמוו

  .להתמות שוב

רשאים לקבוע כי כהותו של דירקטור שמוה על , לפי העיין, או הדירקטוריון האסיפה הכללית .25.7
  ן, תחל במועד מאוחר יותר ממועד מיויו.יידם, לפי העי

בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל, להעביר ממשרתו  ,על אף כל האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית .25.8
כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוי, לפי תום תקופת כהותו, ובלבד שתיתן לדירקטור 
הזדמות סבירה להביא את עמדתו בפי האסיפה הכללית. כן רשאית כל אסיפה כללית, 
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, אדם אחר בהחלטה ברוב רגיל, למות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו, כאמור לעיל
  .כדירקטור

25.9. ה על ידו על פי תקי   27.7 25.5 ההדירקטוריון רשאי להעביר ממשרתו דירקטור שמולעיל, לפ
תום תקופת כהותו, ובלבד שתיתן לדירקטור הזדמות סבירה להביא את עמדתו בפי 
הדירקטוריון. כן רשאי הדירקטוריון למות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו כאמור, אדם 

מור יכהן בתפקידו עד לתום האסיפה השתית שתתקיים אחר כדירקטור. דירקטור שמוה כא
  לאחר מיויו ויוכל להתמות שוב.

 אם התפתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל עין כל עוד מספר .25.10
. פחת בהסדר התחיקתיזערי של הדירקטורים הקבוע הדירקטורים איו פחות מהמספר המ

 ,, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעולהקבוע בהסדר התחיקתימהמספר מספר הדירקטורים 
קבלת החלטה בושאים חריגים שהחלטה לגביהם איה סובלת דיחוי או לשם אך ורק לשם אלא 

לשם כיוס אסיפה כללית למטרת מיוי לעיל, או   25.5 25.5מיוי דירקטור בהתאם לתקה 
, ו/או לקבלת החלטה בושאים חריגים שהחלטה לגביהם איה סובלת דיחוי דירקטורים וספים

   אך לא לכל מטרה אחרת.

ה הרשום של ראש הדירקטוריון או למשרדדירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה ליושב  .25.11
, כדרש בחוק החברות, וההתפטרות תיכס לתוקף במועד שמסרה ההודעה, אלא אם כן החברה

  קבע בהודעה מועד מאוחר יותר. דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו.

 דירקטורים חיצויים  .26

תקופת כהותם ופקיעתה בחירתם של דירקטורים חיצויים לחברה, מספרם, תאי כשירותם,  .26.1
   .וההסדר התחיקתי תקותיו ,וגמולם, יהיו בהתאם להוראות חוק החברות

 סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו .27

יהול החברה ועסקיה יהיו תוים בידי הדירקטוריון, והוא יהיה רשאי להשתמש בכל הסמכויות  .27.1
 וחוק החברות.  ההסדר התחיקתיוהכוחות המוקים לו מכוח 

, על פי וריון יהיו כל הסמכויות והכוחות התוים לו על פי תקון זה, על פי חוק החברותלדירקט .27.2
 ועל פי כל דין. ההסדר התחיקתי

תפקידיו העיקריים של הדירקטוריון הם לקבוע, בכפוף לכל דין והסכם, את מדייות החברה ואת  .27.3
יהול קופות הגמל וקופות הגמל לקצבה שביים ביהולה, ובכלל זה לקבוע קווי פעולתה העקרו

החיות ליהול החברה וליהול הקופות, לרבות קביעת מדייות השקעות כללית של הקופות 
והחיית ועדת ההשקעות לפעול בהתאם למדייות שקבע, יהול חשבוות העמיתים ודווחי 

 הקופות, פיקוח ובקרה  שוטפים על  פעולות החברה וההלתה  וביצוע  ההחיות בפועל. 

הדירקטוריון יהא חייב לעשות כל פעולה שההסדר התחיקתי מחייב את עשייתה ולהימע  .27.4
 מלעשות כל פעולה שההסדר התחיקתי אוסר את עשייתה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, דירקטוריון החברה יהל את עסקיה ורשאי לשלם את ההוצאות  .27.5
והסמכויות של הדירקטוריון שהוצאו בייסוד החברה וברישומה ולהשתמש בכל הכוחות 

הקבועות מכח חוק הגמל וחוק החברות. הכוחות והסמכויות כאמור של הדירקטוריון יהיו 
כפופים לכל החלטה של החברה באסיפה כללית לפיה כוחות וסמכויות מסוימים של 
הדירקטוריון יועברו, ממועד ההחלטה ועד למועד שקבע באותה החלטה או בהחלטה מאוחרת 

לעין מסוים, או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הדרש והכול  לאסיפה הכלליתיותר, 
. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החלטה כאמור של החברה באסיפה הכללית בסיבות העיין

לא תפסול כל פעולה קודמת של הדירקטוריון שהייתה תקפה אילולא התקבלה החלטה כאמור. 
ו/או לפגוע בהוראות הוגעות לסוגי החלטות הדורשות הסכמת בעלי אין באמור כדי לגרוע 

 המיות כמפורט בתקון זה.

  סמכות של החברה שלא הוקתה בחוק או בתקון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה. .27.6

ם. הל הכללי כיצד לפעול לעין מסוימבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למ .27.7
ים המהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הדרשת לביצוע לא קי
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הכל לעין מסוים, או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הדרש ו ההוראה במקומו
   .בסיבות העיין

  בצר מן המהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו. .27.8

מסמכויותיו למהל הכללי,  לאצוללהאציל וק החברות, רשאי הדירקטוריון בכפוף להוראות ח .27.9
רקטוריון, יכול . האצלת סמכות הדיאו לועדות דירקטוריון לאדם אחר ,לושא משרה בחברה

, והכל לפי שיקול דעתו של ויכול שתהיה כללית םשתהיה לעין מסוים או לפרק זמן מסוי
 הדירקטוריון.

) ואשר אין עסקאות חריגות, 1(270 מתקיים בהן האמור בסעיףעסקאות של החברה אשר  .27.10
ועדת  ותן(לרבאו של ועדה של דירקטוריון החברה  ,תהייה טעוות אישור של מכ"ל החברה

 ההשקעות) ככל שיוחלט על כך מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה. 

27.9.  

 יושב ראש הדירקטוריון .28

לאסיפה הכללית, אשר תקבל את ההחלטה ברוב הסמכות למות יו"ר דירקטוריון תהא תוה  .28.1
). הדירקטוריון רשאי למות מבין חבריו אחד או יותר כסגן "יושב ראש הדירקטוריון"( רגיל

ליושב ראש הדירקטוריון, אשר ישמש כממלא מקומו בהעדרו. הדירקטוריון רשאי לקבוע את 
א קבעה תקופה כאמור, התקופה שבה יכהו יושב ראש הדירקטוריון וסגיו במשרתם. אם ל

יכהו יושב ראש הדירקטוריון וסגיו במשרתם, כל עוד הם מכהים כדירקטורים, או כל עוד לא 
 .קבע אחרת על ידי הדירקטוריון

יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון ויהלן. עדר יושב ראש הדירקטוריון  .28.2
ש, או לא הופיע לישיבת דירקטוריון תוך חמש מישיבת דירקטוריון על פי הודעה שמסר מרא

) דקות מהמועד שקבע לקיום הישיבה, או אם לא יוכל או יסרב מכל סיבה שהיא 15עשרה (
לשבת בראש הישיבה, כי אז ישב בראש הישיבה סגן יושב ראש הדירקטוריון (אם מוה כזה). אם 

דירקטוריון יעדר אף הוא לא מוה סגן יושב ראש הדירקטוריון, או אם סגן יושב ראש ה
מהישיבה או לא יוכל או יסרב מכל סיבה שהיא לשבת בראש הישיבה, יבחרו חברי הדירקטוריון 

 הוכחים, באחד מבייהם כיושב ראש הישיבה. 

 כיוס ישיבות הדירקטוריון .29

חוק החברות ותקון זה, הדירקטוריון רשאי להתכס לשם ההסדר התחיקתי, בכפוף להוראות  .29.1
  תפקידיו ולדחות את ישיבותיו ולהסדיר את פעולותיו ודיויו כפי שימצא לכון.ביצוע 

  הדירקטוריון יתכס לישיבותיו לפי צרכי החברה ובהתאם להוראות חוק החברות. .29.2

יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכס את הדירקטוריון בכל עת, ולקבוע את המקום והמועד  .29.3
  לקיום ישיבת הדירקטוריון. 

מן האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכס את הדירקטוריון, מבלי לגרוע  .29.4
 , ובמקרים הבאים:בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים בחוק החברות

  דרישת דירקטור אחד. לפי .29.4.1

מוה לחברה מהל כללי והודעה או דיווח של המהל הכללי הצריכו פעולה של  .29.4.2
  הדירקטוריון.

ר הדירקטוריון, ובמקרה בו לא מוה יו"ר הודיע רואה החשבון המבקר ליו" .29.4.3
 .דירקטוריון הודיע לדירקטוריון, על ליקויים מהותיים בבקרה החשבואית של החברה

הדירקטוריון, זמן סביר לפי מועד מראש על כיוס הדירקטוריון תיתן לכל חברי  הודעה .29.5
, הדירקטורים הישיבה. על אף האמור, רשאי הדירקטוריון במקרים דחופים, ובהסכמת רוב

  להתכס לישיבה בלא הודעה כאמור.

הדירקטוריון, והוא  בידי יושב ראש ") ייקבעהיום סדר("היום של ישיבות הדירקטוריון  סדר .29.6
שבגים דרש יושב ראש הדירקטוריון ושאים  ,ראש הדירקטוריון יושביכלול ושאים שקבע 
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ושא שדירקטור או שהמהל הכללי  לעיל וכל  29.4 29.4תקה לכס ישיבת דירקטוריון בהתאם ל
  כיוס ישיבת דירקטוריון, לכללו בסדר היום. זמן סביר בטרםביקש מיושב ראש הדירקטוריון, 

על כיוס הדירקטוריון יצוין מועד הישיבה והמקום בו תתכס וכן פירוט סביר של  בהודעה .29.7
   העייים שידוו בישיבה, על פי סדר היום של הישיבה.

הודעה על ישיבת דירקטוריון יכול שתיתן בעל פה, בשיחה טלפוית, בכתב (לרבות במכתב,  .29.8
ר, לפי פרטי ההתקשרות של או בדואר אלקטרוי) או בכל אמצעי תקשורת אח פקסימיליה

הדירקטור שמסרו מראש לחברה, אלא אם ביקש הדירקטור כי ההודעה תימסר לו במקום 
   אחר.

29.9. ים במועד  הדירקטוריון חברירוב החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה  יןיהמהמכה
  , ובלבד שבישיבה ישתתף דירקטור חיצוי אחד לפחות.הישיבה

החלטות  להלן,  30 30בכפוף לאמור בסעיף  בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. בהצבעה .29.10
הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הוכחים בישיבה ומצביעים בה, מבלי להביא 
בחשבון את קולות המעים. ליושב ראש הדירקטוריון, או למי שבחר להל את הישיבה 

ף או מכריע. היו הקולות שקולים, תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו בהעדרו, לא יהיה קול וס
 חברי הדירקטוריון כדחית.

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל  .29.11
הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. הדירקטוריון רשאי להסדיר את 

של ישיבה באמצעות אמצעי תקשורת. הוראות פרק זה יחולו על ישיבה האופן והדרכים ליהולה 
 זו בשיויים המחויבים לפי העיין.

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים  .29.12
להשתתף בדיון ולהצביע בעיין שהובא להחלטה הסכימו לכך. החלטה חתומה ע"י כל 

מברק או פקסימיליה יהיה  על ידיאו שכל הדירקטורים הסכימו עליה בכתב או הדירקטורים, 
לה אותו התוקף לכל מטרות שהן כאילו תקבלה בישיבת הדירקטוריון שכוסה כהלכה. האמור 
לעיל יחול גם לגבי החלטה של כל הדירקטורים שתקבלה במשאל טלפוי. תוצאות המשאל 

  לפוי.ימים ממועד המשאל הט 7-ידי כל הדירקטורים לא יאוחר מ-הטלפוי יירשמו וייחתמו על

 החלטות הדירקטוריון .30

ההחלטות הבאות יחייבו את אישור דירקטוריון החברה, וזאת ברוב מיוחד של לפחות שמוים  .30.1
 ) מהדירקטורים המכהים בדירקטוריון החברה במועד כלשהו:85%וחמישה אחוזים (

רכישה של כסים על ידי החברה שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה ו/או מכירה  .30.1.1
 שלא בתמורה למזומן. של כסים

אישור תקציב שתי, ככל שמסיבה כלשהיא לא יאושר התקציב השתי, תמשיך החברה  .30.1.2
לפעול על בסיס התקציב השתי של השה החולפת וזאת כל עוד לא יאושר התקציב 

" פירושו תקציב ההוצאות הכולל הוצאות ההלה תקציב" –לשת הפעילות. לעיין זה 
, הפעלה ומימון. מוסכם כי במצב שבו לא יתן לאשר בהתאם וכלליות, שיווק ומכירה

להוראות סעיף זה את התקציב השתי של החברה, יהיה התקציב זהה לתקציב שחל 
בשת הכספים הקודמת בתוספת אחוזי הגדלת התקציב הובעים מגידול שארע בשת 

 הכספים הקודמת בהיקף הפעילות של החברה.

) במצטבר ביחס לתקציב השתי 10%עשרה אחוזים (חריגה מהתקציב בהיקף של עד 
  (בערכים ריאליים) תהיה בסמכות המכ"ל ולא תדרוש אישור הדירקטוריון.

, ובכפוף להלן  37 37בסעיף בכפוף לאמור כפי שקבעו שיוי זכויות החתימה בחברה,  .30.1.3
  . .לאמור בו

  

בכפוף לאמור המפורטת בסעיףשיוי מדייות חלוקת הדיבידד של החברה,  .30.1.3.30.1.4
   להלן.   44 44  43 בסעיף

  מיוי של מכ"ל החברה.  .30.1.4.30.1.5
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הקצאת מיות ו/או יירות ערך המירים למיות של החברה ו/או זכות למיות  .30.1.5.30.1.6
ו/או זכות ליירות ערך המירים של החברה ו/או מכירה של מיות רדומות ו/או 

(א) הקצאת כתבי אופציות בחברה לעובדי החברה : למעט התחייבות לעשות כן, וזאת
מהון החברה  6%ו/או לעובדי אלטשולר שחם והחברות בשליטתה בשיעור כולל של עד 

 2019ביולי,  9בדילול מלא, וזאת בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 
לעובדי (ב)  הקצאת אופציות בחברה לעובדי החברה ו/או  -"); והאופציות המאושרות("

מהון  3%אלטשולר שחם, בוסף על האופציות המאושרות, בשיעור אשר לא יעלה על 
  החברה.

 פרוטוקולים .31

החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון; הפרוטוקולים יכללו, בין היתר,  .31.1
העייים את שמות הדירקטורים המשתתפים והוכחים האחרים בכל ישיבת דירקטוריון, עיקרי 

  שדוו בישיבות הדירקטוריון וההחלטות שתקבלו.

כל פרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או בידי יושב ראש הישיבה, לפי העין;  .31.2
  פרוטוקול שאושר וחתם, כאמור, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו. 

לעיל, יחולו גם על ישיבותיה של כל ועדת  31.1פיה לא מצא.שגיאה! מקור הההוראות תקה  .31.3
לעיל, ועל קבלת החלטות    29.11 29.11דירקטוריון, על ישיבה באמצעי תקשורת, כאמור בתקה 

 לעיל.  29.12 29.12דירקטוריון ללא התכסות, כאמור בתקה 

 ועדות הדירקטוריון .32

לעיין חברה מהלת, יהיה בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות ההסדר התחיקתי  .32.1
דירקטוריון החברה רשאי, ויהיה מחויב מקום בו ההסדר התחיקתי מחייב זאת, להקים ועדות 

הוקמו ועדות דירקטוריון ). ועדת דירקטוריון"ולמות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון ("
, האם תוחוק החברו יקבע הדירקטוריון בתאי הסמכתן, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי

לועדת הדירקטוריון יואצלו סמכויות מסוימות של הדירקטוריון באופן שהחלטת ועדת 
הדירקטוריון תיחשב כהחלטת דירקטוריון או האם החלטת ועדת הדירקטוריון תהיה בגדר 
המלצה בלבד הכפופה לאישור הדירקטוריון, ובלבד שלא יואצלו לוועדה סמכויות שאין יתות 

 .לחוק החברות 112דר התחיקתי ובכלל זה בעייים המויים בסעיף להאצלה על פי ההס

למעט אם קבע אחרת בהוראות ההסדר התחיקתי או בתקון זה, מספר החברים בועדת  .32.2
דירקטוריון (לרבות מספר הדירקטורים החיצוים המכהים בה) לא יפחת מהמספר המזערי 

 הקבוע בהסדר התחיקתי.

ועדת דירקטוריון, תחולה ההוראות הכלולות בתקון זה בדבר על הישיבות והדיוים של כל  .32.3
, ומיוי יושב ראש והסמכויות המוקות לו וההצבעה בהן אופן יהולן ישיבות של הדירקטוריון

גם על ועדות הדירקטוריון, כל עוד לא באו במקומן הוראות שיתו  , בשיויים המחויביםיחולו
ככל שהן , להוראות תקון זה, כל בכפוף להוראות חוק החברותעל ידי הדירקטוריון לעיין זה, וה

מתיישבות עם הוראות ההסדר התחיקתי ובכפוף להחלטות הדירקטוריון בעיין סדרי ישיבות 
ליו"ר ועדת דירקטוריון, אם בחר כזה, לא יהיה קול וסף   הועדה (אם יהיו החלטות כאלו).

 .בהצבעות בועדה

המלצותיה. החלטות וועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה  .32.4
המלצות של ועדת דירקטוריון הטעוות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים ו

  זמן סביר לפי הדיון בדירקטוריון.

טוריון על פי בכפוף להוראות חוק החברות, החלטה שהתקבלה או פעולה שעשתה בועדת דירק .32.5
סמכות שהואצלה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שעשתה 

ם או לגבי ועדה ין מסויאלא אם קבע במפורש אחרת על ידי הדירקטוריון, לעי, בדירקטוריון
מסוימת. הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות לועדת 

, ואולם אין בצמצום או ביטול סמכויות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של דירקטוריון
  ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.
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חברי רוב המין החוקי לפתיחת ישיבה של ועדת דירקטוריון יהיה בכפוף להוראות חוק החברות,  .32.6
 .אחרת על ידי הדירקטוריוןועדה המכהים במועד הישיבה, כל עוד לא קבע 

 ועדת ביקורת .32.7

הדירקטוריון ימה ועדת ביקורת מבין חבריו. בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, רוב  .32.7.1
 חברי הוועדה ויו"ר הוועדה יהיו דירקטורים חיצויים.

הועדה תחה את המבקר הפימי של החברה בקביעת עקרוות, סדרי חשיבות ותוכית  .32.7.2
יקורות שיערוך. כמו כן, הועדה תחליט אם לאשר פעולות עבודתו, ותדון בממצאי הב

ועסקאות הטעוות אישור ועדת ביקורת על פי הדין החל על החברה. בוסף, תדון 
 .הוועדה בכל ושא המוגדר בתחום תפקידה על פי ההסדר התחיקתי

הועדה תתכס לפי צרכי החברה ובהתאם למספר הישיבות המיימאלי הדרש בהסדר  .32.7.3
ובכל מקרה לא פחות מפעם אחת לרבעון. הועדה תדווח למליאת התחיקתי 

לגבי עייים שהועדה  –לפחות פעמיים בשה, ובאופן מיידי  –הדירקטוריון על דיויה 
 תחליט שראויים לדיווח כזה.

 ועדת השקעות .32.8

מבין הדירקטורים החיצויים יהיו  2הדירקטוריון ימה ועדת השקעות כאשר לפחות  .32.8.1
 ר ועדת השקעות יהא דירקטור חיצוי.חברים בה. יו"

מספר חברי הוועדה יהיה לפחות המספר המיימאלי הדרש על פי ההסדר התחיקתי  .32.8.2
ורובם יהיו ציגים חיצויים. הדירקטוריון רשאי להגדיל את מספר חברי ועדת 
ההשקעות ליותר מהמספר המזערי האמור, ובלבד שמספרם יהיה אי זוגי ולא יעלה 

המספר המרבי המותר על פי ההסדר התחיקתי וכן בכפוף לכך שגם  בשום מקרה על
מספר הציגים החיצויים יגדל באופן שרוב החברים בועדת ההשקעות יהיו ציגים 

 חיצויים.

חברי הוועדה ייבחרו על פי כללים וקריטריוים שיקבע הדירקטוריון על מת להבטיח  .32.8.3
 בהתאם להסדר התחיקתי.רמת ידע ויסיון מתאימים לכהן בוועדה והכול 

 :תפקידי ועדת ההשקעות יהיו כפי שייקבע מעת לעת בהסדר התחיקתי, ולרבות .32.8.4

קביעת מדייות ההשקעות של חברה במסגרת מדייות ההשקעות  .32.8.4.1
 הכוללת שקבע הדירקטוריון;

ושיעורי החזקה ביירות ערך מסוגים  אישור עסקאות מסוימות .32.8.4.2
  שוים טרם ביצוען;

של אופציות וחוזים עתידיים שירכשו או ייצרו קביעת כסי הבסיס  .32.8.4.3
  הקופה/ות שביהול החברה, ככל שיהיו כאלה;

קביעת השיעור המרבי של בטוחות שהקופה/ות שביהול החברה  .32.8.4.4
יהיו רשאיות להעמיד בשל עסקאות באופציות, בחוזים עתידיים 

 ומכירות בחסר, ככל שיהיו כאלה;

32.8.4.5. יירות הערך שהקופה/ות שב יהול החברה רשאיות קביעת סוגי
 ;למכור בחסר

בעלי התפקידים שעוסקים בהשקעות הקופה/ות שביהול  החית .32.8.4.6
 החברה ביישום מדייות ההשקעות שקבעה ופיקוח עליהם;

קביעת מדייות ההשקעות שתבוצע בידי הגורמים המהלים ישירות  .32.8.4.7
 –את ההשקעות ומתן הוראות לגופים אלו, וכן אופן הפיקוח עליהם 

הדירקטוריון כי חלק מיהול השקעות הקופה/ות שביהול אם קבע 
 החברה ייעשה שלא ישירות בידי החברה;

 קביעת אמות מידה לבחית יישום מדייות ההשקעות שקבעה; .32.8.4.8
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קביעת כללים והלים כתובים ליהול השקעות הקופה/ות שביהול  .32.8.4.9
 החברה;

קבלת ההחלטות הוגעות לשימוש באמצעי השליטה בתאגידים  .32.8.4.10
חזקים על ידי הקופה/ות שביהול החברה, לרבות מיוי המו

דירקטור בכוח אמצעי שליטה שבהחזקת הקופה/ות שביהול 
 החברה;

ההון העצמי של החברה יושקע בהתאם  לוודא, ככל היתן, כי .32.8.4.11
 לכללים ולמגבלות החלים על חברה ליהול קופות גמל.

לעובדים  לוודא קיום הלים לבדיקת תאי כשירות וכללי התהגות .32.8.4.12
 העוסקים בהשקעות.

כל תפקיד אחר שעל פי דין על ועדת השקעות של חברה מהלת  .32.8.4.13
 הדירקטוריון או הממוה. על ידילמלא וכן כל תפקיד וסף, שיוטל 

 המיין החוקי החוץ לשם יהול עייי ועדת השקעות הוא רוב החברים הקבועים בה. .32.8.5

הוכחים, ובמקרה של שוויון בהצבעה החלטות ועדת השקעות יתקבלו ברוב החברים  .32.8.6
 הכרעה ליושב ראש הועדה. תהיה זכות

 ועדת ההשקעות תקיים ישיבה לפחות אחת לשבועיים. .32.8.7

על פי החלטת הדירקטוריון, תהיה החברה רשאית להתקשר עם יחיד או עם חברה בעלת  .32.8.8
רישיון ליהול תיקי השקעות לשם יהול השקעות הקופה/ות שביהולה, זאת בכפוף 
להחלטות ועדת השקעות ולמדייות שתקבע מידי פעם בפעם, ובכפוף להוראות הדין 

 החלות ו/או שיחולו בעתיד בודע לכך.

הדירקטוריון איו רשאי ליטול לעצמו מסמכויות ועדת ההשקעות, למעט סמכויות  .32.8.9
שהוא עצמו הטיל על ועדת השקעות או סמכויות שההסדר התחיקתי מתיר את טילתן. 

 קעות איה רשאית להאציל מסמכויותיה לאחר או לועדת משה.ועדת ההש

כל חבר בועדת ההשקעות רשאי לבקש כיוס ישיבה מיוחדת בקרות אירוע חריג בשוק  .32.8.10
 ההון או בתיק ההשקעות של הקופה/ות שביהול החברה;

ועדת ההשקעות רשאית לקבוע מראש ושאים שבהם יתן לקיים ישיבות באמצעות  .32.8.11
זמי, החלטות דחופות יתקבלו -לחברי הועדה המשתתפים קשר בו תקשורת המאפשרת

 לאחר התייעצות באמצעי תקשורת המאפשרת לחברי הועדה המשתתפים קשר בו זמי.

ישיבות ועדת ההשקעות יתועדו בפרוטוקול שבו ירשמו שמות הוכחים, עיקרי הדיון  .32.8.12
ו לצורך קבלת וההחלטות שהתקבלו, לפרוטוקול יצורפו כל יירות העבודה שהוצג

החלטות, הפרוטוקול החתום על ידי יושב ראש ועדת ההשקעות וספחיו יעמדו לעיון כל 
דירקטור, כל חבר בועדת השקעות והמהל הכללי של החברה. הפרוטוקול יאושר 

 בישיבה הבאה.

ת ההשקעות ההוראות הכלליות של תקון זה דבכפוף להוראות פרק זה יחולו על וע .32.8.13
  .קטוריון בשיויים המחייביםרהדיהחלות על פעולת 

 המהל הכללי

 המהל הכללי .33

הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למות מהל כללי לחברה, לעיל,   30 30בכפוף לאמור בסעיף  .33.1
). כן "המהל הכללי"– ורשאי הוא למות יותר ממהל כללי אחד (כל אחד מהם ייקרא להלן

 .מצא לכוןי או להחליפו בכל עת שירשאי הדירקטוריון לפטר את המהל הכלל

אחראי ליהול השוטף של עייי החברה, במסגרת המדייות שקבע יהיה המהל הכללי  .33.2
  להחיותיו.ו לפיקוחו הדירקטוריון וכפוף
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או בתקון זה או מכוחו לאורגן בחוק למהל הכללי יהיו כל סמכויות היהול והביצוע שלא הוקו  .33.3
תקות למעט סמכויות כאמור שיועברו ממו לדירקטוריון, בהתאם להוראות  ,אחר של החברה

   .לעיל, אם יועברו  27.8 27.8-ו  27.7 27.7

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקון זה, הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למסור  .33.4
הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקון זה, כפי שיראה בעייו, והוא רשאי  למהלולהעיק 

להעיק מסמכויות אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות, באותם תאים ובאותן הגבלות כפי 
קטוריון, וכן רשאי הדירקטוריון להעיק סמכויות אלה, הן ללא ויתור על שייראה בעיי הדיר

סמכויותיו בדון והן במקומן או תחתן, כולן או חלקן, והוא רשאי מעת לעת לבטל, לשלול 
  ולשות סמכויות אלה, כולן או חלקן.

פים לו; המהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים, הכפו .33.5
  ין מסוים.יתן בין באישור כללי ובין לעיאישור כאמור יכול שי

מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בושאים,  .33.6
עבודת מת ובין במסגרת הלי בע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסויבמועדים ובהיקף, כפי שיק

  .הדירקטוריון

או דמי ו/שכרו של המהל הכללי יכול שישולם על ידי תשלום משכורת אות כל דין, בכפוף להור .33.7
או בכל ו/או זכות לרכישתם, ו/או על ידי העקת יירות ערך ו/או השתתפות ברווחים ו/ עמילות

 דרך אחרת.

 לפגוע בכלליות האמור, יובהר כי המהל הכללי לא יוכל לכהן כיו"ר הדירקטוריון. מבלי .33.8

  

  

 חשבון מבקררואה 

 רואה חשבון מבקר .34

רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים יתמו בכל אסיפה שתית, וישמשו בתפקידם עד  .34.1
  תום האסיפה השתית שלאחריה.

על אף האמור לעיל, רשאית האסיפה הכללית למות רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים  .34.2
האסיפה השתית השלישית שלאחר זו שבה מוה לתקופה ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום 

  או מוו, לפי העיין.

מוה לחברה רואה חשבון מבקר, יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת הביקורת, לפי שיקול  .34.3
 .דעתו של הדירקטוריון

שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים וספים לחברה שאים פעולת ביקורת, ייקבע  .34.4
 ריון, לפי שיקול דעתו.בידי הדירקטו

 מבקר פימי

 מבקר פימי .35

  דירקטוריון החברה ימה לחברה מבקר פימי, לפי הצעת ועדת הביקורת.  .35.1

המבקר הפימי יגיש לאישור הדירקטוריון או לאישור ועדת הביקורת, כפי שיקבע הדירקטוריון,  .35.2
לפי העיין, יאשרו  הצעה לתכית עבודה שתית או תקופתית והדירקטוריון או ועדת הביקורת,

אותה בשיויים הראים להם. כל עוד לא קבע הדירקטוריון אחרת תוגש תוכית העבודה 
 לדירקטוריון ותאושר על ידו. 

לא יכהן כמבקר פימי מי שהוא בעל עיין בחברה, ושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה  .35.3
 וכן, רואה החשבון המבקר או מי  מטעמו. 

  יו"ר הדירקטוריון.הממוה הארגוי על מבקר הפים יהיה  .35.4
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  תוקף פעולות ואישור עסקאות .36

בכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון או  .36.1
הל הכללי, לפי העיןיעל ידי כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי המ - 

 ו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במיוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריוןיהי
ן, או שמי מושאי המשרה י, הדירקטור חבר הועדה או המהל הכללי, לפי העי(לרבות הרכבן)

 .האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו

די ושא משרה או בעל בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה כללית היתת לדירקטוריון על י .36.2
ם, תוך פירוט עייו האישי, תהווה משום גילוי של רה, בדבר עייו האישי בגוף מסוישליטה בחב

ושא המשרה או בעל השליטה, לחברה, בדבר עייו האישי כאמור, לצורך כל התקשרות עם גוף 
 כאמור לעיל, בעסקה שאיה חריגה.

 חתימה בשם החברה .37

להוראות חוק החברות ולהוראות תקון זה,  בכפוף ,ההסדר התחיקתי בהתאם ובכפוף להוראות .37.1
הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם לפעול ולחתום בשם החברה, בין לבדו ובין ביחד עם אדם 

   אחר, בין באופן כללי ובין לעייים מסוימים.

ון, אם קבע אחרת על ידי הדירקטורילמעט את שם החברה.  לחברה תהיה חותמת הושאת .37.2
חתימה על מסמך לא תחייב את החברה, אלא אם כן, חתמו עליו המוסמכים לחתום בשם 

 החברה בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס.

זכויות החתימה בשם החברה יהיו כפי שייקבע בדירקטוריון החברה מעת לעת. שיוי זכויות  .37.3
לעיל. על אף האמור לעיל, במקרה שבו מי   30 30החתימה בחברה ייעשה בהתאם להוראות סעיף 

מבעלי זכויות החתימה מע מהפעלת זכויות החתימה שלו לגבי החלטה מסוימת של החברה 
טה רגילה שאיה כפופה לרוב שהתקבלה כדין, כי אז דירקטוריון החברה יהיה רשאי, בהחל

, להסמיך את מי מחבריו כמורשה חתימה לצורך הוצאת לעיל  30 30בסעיף מיוחד כמפורט 
  ההחלטה כאמור לפועל. 

 מיוי באי כח .38

וק החברות, רשאי הדירקטוריון בכל עת, ליפות את כוחו של כל אדם להיות בכפוף להוראות ח .38.1
לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ושיקול דעת, לאותה תקופה ובכפוף  ,בא כוחה של החברה

  לאותם תאים, והכל, כפי שהדירקטוריון ימצא לכון.

לאחר, באופן מלא או הדירקטוריון יהיה רשאי להעיק לאותו אדם, בין היתר, סמכות להעביר  .38.2
 חלקי, את הסמכויות, ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לו.

  פטור, שיפוי וביטוח

 פטור .39

-ד"התשכ), גמל קופות ויהול לאישור כללים( הכסה מס לכללי) ב(ה41 סעיף להוראות בכפוף .39.1
רשאית לפטור מראש ושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל  החברה תהא, 1964

 הפרת חובת זהירות כלפיה.

 ביטוח .40

להוראות ודרישות חוק החברות ולכל דין החל על חברה מהלת, החברה תתקשר בחוזה בכפוף  .40.1
לביטוח אחריותו של ושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו 

  בה, בשל אחת מאלה: ושא משרה

חובת זהירות כלפי החברה או כלפי עמית מעמיתי קופות הגמל או כלפי אדם  הפרת .40.1.1
 אחר.

יסוד   חובת אמוים כלפי החברה, ובלבד שושא המשרה פעל בתום לב והיה לו הפרת .40.1.2
 .סביר להיח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה או העמיתים
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 .אדם אחרעמית או לטובת כספית שתוטל עליו לטובת  חבות .40.1.3

שהוציא  , לרבות הוצאות התדייות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין,הוצאות .40.1.4
 .שהתהל בעייו מהליתבקשר עם הליך אכיפה  ,ושא המשרה

  .לעיל)  1 1בסעיף  כהגדרתו(תשלום לפגע הפרה  .40.1.5

 מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של ושא משרה.בגיו רוע אחר אשר יכל א .40.1.6

 שיפוי .41

כל דין להתחייב חוק החברות ולהוראות תהיה רשאית, מעת לעת, ובכפוף להוראות החברה  .41.1
עד   41.1.1 41.1.1 כמפורט בתקותמראש לשפות ושא משרה בה בשל חבות או הוצאה 

ושא המשרה עקב או שהוציא  על ושא המשרהשהוטלה , ובהסדר התחיקתי להלן  41.1.5 41.1.5
 :פעולה שעשה בתוקף היותו ושא משרה בחברה

בארץ ו/או בחו"ל לטובת אדם אחר על פי פסק דין,   חבות כספית שהוטלה ו/או תוטל על .41.1.1
פסק דין שיתן ו/או ייתן בפשרה או פסק  לרבותאחריות שובעת מצרוף צד ג' ולרבות 

 .בורר שאושר בידי בית המשפט

הוצאות התדייות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא ושא משרה עקב  .41.1.2
חקירה או הליך שהתהל גדו בידי רשות המוסמכת להל חקירה או הליך, ואשר 

אישום גדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך  הסתיים בלא הגשת כתב
פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום גדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה 
להליך פלילי בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; 

- " ופליליתסיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעין שפתחה בו חקירה " –בפסקה זו 
  א) לחוק החברות.1(א)(260כמשמעם בסעיף  –" חבות כספית כחלופה להליך פלילי"

דין, שהוציא ושא המשרה או -התדייות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך הוצאות .41.1.3
בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש גדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם  שחוייב

אחר, או באישום פלילי שממו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאיה 
 דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כגד ושא משרה על דרך  –" אדם אחרבסעיף זה "
 של תביעה גזרת.

חבות כספית שהוטלה על ושא המשרה בהליך לטובת פגע ההפרה ו/או בשל הוצאות  .41.1.4
שהתהל בעייו, לרבות הוצאות התדייות  הליךשהוציא ושא המשרה בקשר עם 

 .סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין

(הטלת עיצום כספי בידי רשות יירות  3פרקים ח' לפי " משמעו הליךהליךבסעיף זה, "
(הסדר  1(הטלת אמצעי אכיפה מהליים בידי ועדת האכיפה המהלית),או ט' 4ערך), ח'

להימעות מקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותית בתאים) לחוק יירות ערך 
ום לפגע תשלוכן הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות וכן 

 1981-כא לחוק הפיקוח על שירותים פיסיים (ביטוח), תשמ"א92בסעיף הפרה כאמור 
לחוק הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות  47סעיף בהתאם ל") וכן חוק הביטוח("

, וכן בכל הליך דומה לאלו, על פי כל דין אשר ")חוק קופות הגמל(" 2005-גמל), תשס"ה
 .או על ושא המשרה, יהיה שמו אשר יהיהיחול מעת לעת על החברה 

או שהוציא, עקב פעולה שעשה  ושא המשרה חבות או הוצאה אחרת שהוטלה עלכל  .41.1.5
לשפות בגין על פי הוראות כל יהא באותו מועד בתוקף היותו ושא משרה בה, אשר יתן 

 דין.

  , מעת לעת, ובכפוף להוראות כל דין:רשאיתהחברה  .41.2

 :ושא משרה בה, בכל אחד מאלהלשיפוי מראש התחייבות ליתן  .41.2.1

 לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים  41.1 41.1כמפורט בתקה  .41.2.1.1
בעת מתן  צפויים לאור פעילות החברה בפועלשלדעת הדירקטוריון 

, השיפוי המירבי (כהגדרתו להלן)וכן לסכום לשיפוי, ההתחייבות 
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ושבהתחייבות לשיפוי, יצוייו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור 
פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן הסכום או אמת 

  הם סבירים בסיבות העיין.קבע כי  המידה אשר הדירקטוריון

הסכום אותו מתחייבת החברה לשלם על פי סעיף  – "המירבי השיפויסכום "
במצטבר, בגין אירוע, אשר לדעת דירקטוריון  הזה לכל ושאי המשרה בקבוצ

, לא יעלה בכל מקרה על סך של סביר בסיבות העיין החברה הו סכום
של החברה, כפי שיהיה, לפי דו"חותיה הכספיים  העצמימהוה  25%

המאוחדים, המבוקרים או הסקורים (לפי העיין) של החברה, כפי שיהיו 
(אך בכפוף לכך שסכום השיפוי הכולל המצטבר בגין  במועד התשלום בפועל

מההון העצמי של  25%אירוע הובע מהליך אכיפה מהלית לא יעלה על 
המבוקרים או הסקורים הראשוים של החברה לפי הדוחות הכספיים 

החברה בגין התקופה בה יתן הדיווח המיידי הראשון על ידי החברה אודות 
 .האירוע בר השיפוי)

  לעיל.  41.1.5 41.1.5עד   41.1.2 41.1.2כמפורט בתקות  .41.2.1.2

  לאחר קרות הארוע שוא השיפוי.ושא משרה בה  לשפות .41.2.2

כי גובה השיפוי מוגבל לכך שלאחר ביצועו לא יפחת ההון העצמי של  ייקבע בהתחייבות
המהלת מההון העצמי המזערי הדרש ממה, ככל שדרש, על פי ההסדר  החברה

 התחיקתי.

אין בכוות ההוראות דלעיל, ולא יהיה בהן, כדי  בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין אחר, .42
 :שיפוי או להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעיין התקשרותה בחוזה ביטוח

ברה, לרבות עובדים, קבלים או יועצים של החברה שאים בקשר למי שאים ושאי משרה בח .42.1
  ושאי משרה בה;

 -ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אים אסורים לפי כל דין; וכן – בקשר לושאי משרה בחברה .42.2

 בקשר להסכמתה לשפות בדיעבד ושא משרה כלשהו. .42.3

בגין חבות כספית אשר  את ושא המשרהתשפה  תתקשר בחוזה ביטוח או בכפוף לכל דין, החברה לא .43
   בשל אחד מאלה: משרה ושא תוטל על

יסוד סביר להיח שהפעולה לא תפגע בטובת  והפרת חובת אמוים, אלא אם פעל בתום לב והיה ל .43.1
  החברה.

  הפרת חובת זהירות בכווה או בפזיזות, למעט אם עשתה ברשלות בלבד. .43.2

  מתוך כווה להפיק רווח אישי שלא כדין. פעולה .43.3

  .על ושא המשרהו כופר או עיצום כספי שיוטל קס א .43.4

 דיבידדים, קרות והיוון קרות ורווחים

 דיבידדים, קרות והיוון קרות ורווחים .44

להלן, להפריש   44.3 44.3 הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידד, כאמור בתקה .44.1
מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת 
דיבידד, לחלוקת מיות הטבה או למטרה אחרת כלשהי, כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול 

  דעתו.

רות האמורות, רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו עד שייעשה שימוש בק .44.2
כאמור לעיל ואת כספי הקרות, בכל השקעה שהיא, כפי שימצא לכון, לטפל בהשקעות אלה, 

מוש אחר, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרות מיוחדות, ילשותן או לעשות בהן ש
החברה, מבלי להחזיקה בפרד משאר כסי סקי מש בכל קרן או בחלק ממה לצורך עולהשת

  החברה, הכל על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתאים שיקבע.
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בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לקבל לעיל, ו  30 30בכפוף לאמור בסעיף  .44.3
דיבידד. הדירקטוריון המחליט על חלוקת דיבידד רשאי להחליט כי  חלוקתהחלטה על 

בעין, ובכלל זה ביירות  הדיבידד ישולם, כולו או מקצתו, במזומים או בדרך של חלוקת כסים
   ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו.

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מיות הטבה, ולהפוך (א)  .44.4
(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מיות או 302להון מיות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף 

העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרוים שלה, בסכום מכל מקור אחר הכלול בהוה 
  שיקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערכן הקוב של מיות ההטבה.

הדירקטוריון המחליט על הקצאת מיות הטבה, יקבע האם הן יהיו מסוג אחד בלבד לכל (ב) 
בעל מיה כאמור יחולקו בעלי המיות מבלי להתחשב בסוגי המיות המוחזקות על ידם או שלכל 

  מיות הטבה מאותו סוג בגין כל סוג מיות המוחזק על ידו. 

  מיות הטבה שיוקצו על פי תקה זו ייחשבו כפרעות במלואן. (ג)

הדירקטוריון המחליט על הקצאת מיות הטבה רשאי להחליט כי החברה תעביר לקרן מיוחדת  .44.5
הפיכתו להון מיות יהיה מספיק כדי להקצות שתיועד לחלוקת מיות הטבה בעתיד, סכום כזה ש

למי שבאותה עת יהיה מכל סיבה שהיא, בעל זכות לרכישת מיות בחברה (לרבות זכות היתת 
להפעלה רק במועד מאוחר יותר), מיות הטבה אשר היו מגיעות לו, אילו יצל את הזכות 

"התאריך  -(בתקה זו  לרכישת המיות ערב התאריך הקובע את הזכות לקבלת מיות ההטבה
). והיה אם לאחר התאריך הקובע יצל בעל הזכות האמורה את זכותו לרכישת המיות הקובע"

או חלק מהן תקצה לו החברה מיות הטבה, שלהן ערך קוב ואשר היו מגיעות לו אילו יצל ערב 
מיות חלק התאריך הקובע את הזכות לרכישת המיות שרכש בפועל, וזאת על ידי הפיכה להון 

מתאים מתוך הקרן המיוחדת האמורה. מיות ההטבה יזכו את בעליהן להשתתפות בחלוקת 
הדיבידדים במזומן או במיות הטבה החל מהמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון. לעין קביעת 
הסכום שיועבר לקרן המיוחדת האמורה, יראו כל סכום שהועבר לקרן זו בגין חלוקות קודמות 

הטבה, כאילו כבר הוון והוקצו ממו מיות המזכות את בעלי הזכות לרכישת מיות,  של מיות
  למיות הטבה.

בכפוף להוראות תקון זה, דיבידד או מיות הטבה, יחולקו לבעלי המיות באופן יחסי לערך  .44.6
  הקוב של כל מיה, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה.

ליישב,  ד או הקצאת מיות הטבה רשאי הדירקטוריוןלשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיביד .44.7
לעשות כל סידור לפי שיקול דעתו, כל קושי שיתעורר בקשר לכך, לרבות טיפול בשברי מיות וכן 

או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה, או החלוקה, לפי 
 .העין

  א ישאו ריבית.דיבידד או זכויות האה אחרות בגין מיות ל .44.8

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידד או מיות הטבה או זכויות האה אחרות בגין מיה  .44.9
שהתמורה שקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור או 
תמורה שתתקבל ממכירת כל מיות ההטבה או זכות האה אחרת, על חשבון החובות או 

ין המיה האמורה, זאת, בין אם המיה האמורה בבעלותו הבלעדית של בעל ההתחייבויות בג
  המיה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מיות אחרים.

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידד או מיות הטבה או זכויות האה אחרות בגין מיה שלגביה  .44.10
לעיל,   18.7 18.7או   18.6 18.6רשם כבעליה במרשם או שזכאי להעבירה, לפי תקות יזכאי אדם לה

  ין. יפי הען, עד שירשם אותו אדם כבעליה של המיה או עד שיעבירה כדין, לילפי העי

הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידדים או הקצאת מיות ההטבה  .44.11
או העברתם לזכאים להם וכן הוראות, הלים והסדרים בקשר לכך, הן לגבי בעלי המיות 
הרשומים והן לגבי בעלי המיות שאים רשומים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

  רשאי לקבוע, כדלקמן:הדירקטוריון 

להלן, דיבידד או כספים שיחולקו לבעלי   44.11.2 44.11.2בכפוף לאמור בתקת משה  .44.11.1
פי לכתובתו, כמיות רשומים ישולמו לבעל מיות רשום, על ידי משלוח המחאה בדואר 

. כל משלוח של המחאה כאמור ייעשה על סיכוו של שהיא רשומה במרשם בעלי המיות
כי סכום בעל המיות הרשום; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע 
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ים שייקבע על ידי הדירקטוריון, לא יישלח בהמחאה, כאמור דיבידד המוך מסכום מסו
  להלן.  44.11.2 44.11.2לעיל, ויחולו לגביו הוראות תקת משה 

ם שיחולקו לבעלי מיות רשומים, הדירקטוריון רשאי לקבוע כי תשלום דיבידד או כספי .44.11.2
  יעשה במשרד או בכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון.

דיבידד שיחולק לבעלי מיות שאים רשומים, יועבר לבעלי המיות האמורים באמצעות  .44.11.3
 .החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון

 קבלת אשראי ומתן ערבויות

רשאי הדירקטוריון, מעת  ,מבלי לגרוע מסמכות כלשהי התוה לדירקטוריוןהתחיקתי, ובכפוף להסדר  .45
  לעת, לפי שיקול דעתו, להחליט על:

  קבלת אשראי על ידי החברה בסכום כלשהו והבטחת סילוקו, בדרך שימצא לכון; .45.1

  מתן ערבויות, בטוחות, וערובות מכל סוג שהוא; .45.2

הון או כתבי התחייבות, ולרבות איגרות חוב, שטרי  הפקת סדרה של איגרות חוב, לרבות שטרי .45.3
הון או כתבי התחייבות המירים או יתים למימוש למיות, וכן לקבוע את תאיהם, ולשעבד את 
רכושה של החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, בין בשעבוד שוטף ובין בשעבוד קבוע. 

ו בטוחות אחרות, כאמור לעיל, יכול שיופקו, בין איגרות חוב, שטרי הון, כתבי התחייבות, א
בכיון, בין בפרמיה ובין בכל אופן אחר, בין עם זכויות דחות ובין עם זכויות מיוחדות ו/או 

  זכויות יתר ו/או זכויות אחרות, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

לעיל, איו שולל את סמכותו של המהל הכללי או מי שהסמיך לכך, להחליט על   45 45האמור בתקה  .46
קבלת אשראי על ידי החברה ולתת התחייבויות ובטוחות על ידה, בגבולות מסגרת האשראי והבטוחות 

 שקבעו על ידי הדירקטוריון.

 גילוי

  חובת גילוי  .47

היודע שיש לו דירקטור או ושא משרה אחר  בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי והחוק, .47.1
מוצעת של החברה, יגלה לחברה, בלא דיחוי, ולא יאוחר מישיבת  עין אישי בעסקה קיימת או

מסמך הדירקטוריון שבה דוה העסקה לראשוה, את מהות עיו האישי, לרבות כל עובדה או 
  מהותיים.

) לחוק החברות, או מי שיהפוך לבעל שליטה כתוצאה מהצעה 5(270צד מעוין, כמשמעותו בסעיף  .47.2
היודע שיש לו עין אישי בהצעה הפרטית המהותית, יגלה בלא דיחוי לחברה את מהות  פרטית,

 עיו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.

 מסמכי החברה

 מסמכי החברה .48

לחוק החברות, בהתקיים  184המיות תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף לבעלי  .48.1
 התאים שקבעו לכך.

בכפוף להוראות כל דין, כל ספר, פקס או מרשם שהחברה חייבת ביהולו, על פי דין או על פי  .48.2
 וריון.תקון זה, יכול שיוהל על ידי אמצעים טכיים, מכיים, או אחרים, כפי שיחליט הדירקט

 דוחות כספיים .49

בכפוף להוראות הדין, הדוחות הכספיים של החברה יאושרו על ידי הדירקטוריון ויחתמו על ידי מי 
 שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון וכדרש על פי דין.



    
  

26

 הודעות .50

מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי המיות וכן לחברה לרישומים, על פי הוראות החוק או  .50.1
  זה, ייעשו באחת הדרכים הזכרות להלן בפרק זה.על פי תקון 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מיה, על ידי מסירה  .50.2
ביד או על ידי פקסימיליה או על ידי משלוח בדואר או על ידי דואר אלקטרוי; משלוח בדואר 

, או אם אין כתובת המיות של החברהבעלי  ייעשה לפי כתובתו של בעל המיה, הרשומה במרשם
רשומה כזו, לפי הכתובת שמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו. הודעה המסרת 
באמצעות שיגור בפקסימיליה, תישלח לבעל המיה, בהתאם למספר הפקסימיליה שמסר על ידו 

ואר האלקטרוי לחברה. הודעה המסרת בדואר אלקטרוי, תישלח לבעל המיה לפי כתובת הד
  שמסרה על ידו לחברה.

 הודעה או מסמך שמסרו לידיו של בעל מיה, ייחשבו כאילו מסרו במועד מסירתם לידיו. .50.3
הודעה או מסמך ששלחו על ידי הדואר, יחשבו כאילו מסרו כהלכה, אם מסרו למשלוח בבית 

ב כאילו בוצעה בזמן דואר כשהם ושאים את הכתובת הכוה ומבויילים כדין. המסירה תיחש
שבו היה המכתב מסר בדרך הרגילה על ידי הדואר, ולא יותר משי ימים מהתאריך שבו מסר 

הודעה ששלחה בפקסימיליה או בדואר  המכתב המכיל את ההודעה כאמור בבית הדואר.
 אלקטרוי, תחשב כמסרת עשרים וארבע שעות לאחר שיגורה.

רה חובה למסור הודעה לבעל מיה שלא מסר כתובת אין באמור לעיל כדי להטיל על החב .50.4
  למסירת הודעות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למסור הודעה לבעלי המיות על ידי פרסום ההודעה  .50.5
או על ידי פרסום  פעם אחת, בשי עיתוים יומיים המתפרסמים בישראל, בשפה העברית,

ן בוסף והן במקום מסירת ההודעה כאמור ה במערכת המג"א של רשות יירות ערך, וזאת
א כאמור, תוןילעיל. תאריך הפרסום בע  50.2 50.2ה בתק"ייחשב כתאריך שבו  או במערכת המג

 .תקבלה ההודעה על ידי בעלי המיות

או בכל מקום אחר שיקבע  ה הרשוםהחברה רשאית להודיע על מסירת מסמך במשרד .50.6
  הדירקטוריון או בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות האיטרט.

לבעלים במשותף במיה רשאית החברה למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם לבעל המיה  .50.7
  ששמו זכר לראשוה במרשם בעלי המיות, לגבי אותה מיה.

שלו הם מיועדים תחשב  מסירת הודעה או מסמך לאחד מבי המשפחה הגרים עם האדם .50.8
  כמסירתם לידיו של אותו אדם.

כל אדם שתגלגלה לידיו זכות לכל מיה, מכוח הדין, על פי העברה או בדרך אחרת, תחייב אותו  .50.9
כל הודעה ביחס לאותה מיה, שמסרה כדין לאדם שממו שאבה זכותו לאותה מיה, בטרם 

  רשמו פרטיו במרשם.

יחשבו כמסרים  ,בהתאם להוראות תקון זה על מיות בחברהו הודעה שמסרו לבכל מסמך א .50.10
כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגלו או פירוקו של אותו בעל מיות או הסבת הזכות במיות, על 
פי דין (בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו), כל עוד לא רשם אחר במקומו כבעל המיות, 

רה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוין באותן ומשלוח או מסירה כאמור יחשבו לכל מט
מיות ו/או הזכאי להן מכח הסבת הזכות, על פי דין, בין אם ביחד עם אותו בעל מיות ובין אם 

  מכוחו או במקומו.

בכפיפות להוראות כל דין, רשאי בעל מיה, דירקטור או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה  .50.11
ותר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד ובין לפי תקון זה או לפי החוק, לו

באופן כללי, ומשעשה כן יחשב הדבר כאילו יתה ההודעה כדין, וכל הליך או פעולה, שבגין היה 
  צריך לתת את ההודעה, יחשבו כתקפים ושרירים.

מך או מתן בדבר משלוח מס ושא משרה בחברהאישור בכתב חתום על ידי דירקטור או על ידי  .50.12
הודעה באיזה מהאופים המפורטים בתקון זה, יחשב כהוכחה מכרעת לגבי כל פרט הכלול 

  .באישור כאמור
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כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה  .50.13
ן מספר הימים או התקופה, פרט אם קבע אחרת. יתה ימסויימת, יובא יום המסירה במי

ביותר מאחת הדרכים המפורטות לעיל, יראו אותה כאילו תקבלה במועד המוקדם  הודעה
 היא חשבת כמסרת, כאמור לעיל. וביותר שב

 שוות .51

במועדים ובהתאם לכללים  ,החברה תהא רשאית לגבות דמי יהול מעמיתים בקופות, בשיעורים  .51.1
 שבהסדר התחיקתי.

אם הוראה כלשהי בתקון זה תהא בטלה, בלתי חוקית, או בלתי יתת לאכיפה בכל צורה שהיא   .51.2
על פי הדין החל, התקפות, החוקיות והאכיפות של יתר ההוראות בתקון זה לא יושפעו או 

 ייפגמו מכל בכל צורה שהיא. 
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 2020, ] יואר[

  לכבוד

  ")החברה(" חברת אלטשולר שחם גמל ופסיה בע"מ

  בחברהדירקטור חיצוי מועמד לכהן כהצהרת   : הדון

שי  מטה, ם") אי החתוחוק החברות(" 1999-לחוק החברות, התש"ט 241ב ובסעיף 224בהתאם לאמור בסעיף 

  להגיש הצהרה זו:מתכבד  023942162 ת.ז. דתיקה

חיצוי  רדירקטוהי בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של  . 1

. השכלתי, כישורי ויסיוי המקצועי בעבר הולגודל חברהההמיוחדים של  ה, בין היתר, בשים לב לצרכיחברהב

, בין היתר, כמפורט חברהב יתתפקידי כדירקטורובהווה מעיקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע 

 להלן: 

 :השכלה אקדמית . 1.1

  שם המוסד האקדמי  תחום  תואר

  או' ת"א  מדעים מדיוקים  ראשון

מצ'סטר ביזיס סקול, הקריה   מהל עסקין ומימון  שי

  האקדמית

      

 : עיסוקים עיקריים בחמש השים האחרוות . 1.2

  התפקידמשך הזמן   שם מקום העבודה  תפקיד

  עד היום   INX  2017שיא

  2017עד   איאופשיין  מכל

  2016עד   ILSB  מכל 

      

הי בעל מומחיות חשבואית ופיסית כמשמעות מוח זה בתקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל  . 2

השכלתי ל , בהתבסס ע2005-מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

  .יסיוי התעסוקתי המפורטים לעילו

 בוסף, הי מצהיר כי: . 3

לו במישרין או בעקיפין   ףאיי קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאי כפו . 3.1

, לבעל לחברהאו לתאגיד שאי בעל השליטה בו, במועד המיוי או בשתיים שקדמו למועד המיוי, זיקה 

 או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיוי, או לתאגיד אחר. חברהבהשליטה 

  ההצהרה לפי סעיף זה: ןלעי
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מקצועיים, דרך כלל או שליטה וכן כהוה קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או    "זיקה"

כושא משרה, למעט כהוה של דירקטור שמוה כדי לכהן כדירקטור חיצוי בחברה 

  שעומדת להציע לראשוה מיות לציבור.

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיוי או בשתיים שקדמו למועד המיוי, הוא   "תאגיד אחר"

  .החברה או בעל השליטה בה

ואין   גוד עייים עם תפקידי כדירקטוריי או עיסוקיי האחרים אים יוצרים ואים עלולים ליצור יתפקיד . 3.2

 .בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור

כדירקטור  החברהאיי משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של  . 3.3

 חיצוי.

 בורסה בישראל. איי עובד של רשות יירות ערך או עובד של . 3.4

לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאי בעל  השליטה   פהאין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאי כפו . 3.5

לעיל, גם אם הקשרים  3.1בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 

(ב) לחוק 244כאמור אים דרך כלל, למעט קשרים זיחים, ולא קיבלתי תמורה ביגוד להוראות סעיף 

 החברות.

 הי תושב ישראל. . 3.6

 חלוט באילו מן העבירות המפורטות להלן:) השים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין 5לא הורשעתי בחמש ( . 4

 "):חוק העושין(" 1977-עבירות על פי חוק העושין, התשל"ז . 4.1

 לחוק העושין העוסקים בעבירות שוחד; 297עד  290סעיפים  . 4.1.1

 לחוק העושין הדן בגיבה בידי מהל; 392סעיף  . 4.1.2

 לחוק העושין העוסק בקבלת דבר מה במרמה; 415סעיף  . 4.1.3

חוק העושין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או יפוק מסמך מזויף או ל 420עד  418סעיפים  . 4.1.4

 שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;

לחוק העושין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד,  428עד  422סעיפים  . 4.1.5

ושא משרה בכיר בתאגיד, עבירות מהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי 

 מרמה והפרת אמוים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.

 "):חוק יירות ערך(" 1968-עבירות לפי חוק יירות ערך, התשכ"ח . 4.2

 ג לחוק יירות ערך העוסק באיש פים בחברה העושה שימוש במידע פים;52סעיף  . 4.2.1

 במידע פים שמקורו מאיש פים; ד לחוק יירות ערך העוסק בשימוש52סעיף  . 4.2.2
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(א) לחוק יירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט 53סעיף  . 4.2.3

 מטעה.

לחוק יירות ערך העוסק בתרמית ביירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה   54סעיף   . 4.2.4

 להשפיע בצורה פסולה על המסחר).

 הרה זו, לא הורשעתי:) שים שקדמו למועד הצ5בחמש ( . 4.3

בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מהלים בתאגיד או עבירות של יצול  . 4.3.1

 מידע פים.

לשמש  הבעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או סיבותיה אין אי ראוי . 4.3.2

 כדירקטור בחברה ציבורית.

החברות, אי מצהיר כי ועדת האכיפה המהלית לא הטילה  לחוק 225בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף  . 5

ועדת האכיפה "-" ואמצעי אכיפה"  -  בסעיף זה  לי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.עלי אמצעי אכיפה האוסר ע

  לחוק החברות. 225כהגדרתם בסעיף  - "המהלית

 או פסול דין. ןרגל ואיי קטי מעולם לא הוכרזתי כפושט . 6

(להלן:   2000-ידועות לי תקות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי), התש"סהי מצהיר כי   . 7

  ") וכי:הגמול תקות"

ידוע לי כי הגמול השתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי  . 7.1

  .הגמול בתקותהחברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט 

  .הובא לידיעתי הגמול השתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד . 7.2

 .חברהההי מצהיר כי אין לי כל החזקות ביירות ערך של  . 8

מהתאים   איזהיחדל להתקיים בי    חברההריי מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהותי כדירקטור חיצוי ב . 9

והי מודע כי , אדווח על כך לחברה באופן מיידי ,חול שיוי כלשהו במי מהצהרותיי דלעילו/או י האמורים

    .בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור כהותי כדירקטור חיצוי

וכי אם היה ידוע לי פרט  חברהבלא ידוע לי כל פרט מהותי וסף שיכול להשפיע על כהותי כדירקטור חיצוי  .10

 זאת בהצהרתי.  ןשכזה הייתי מציי

 לעיוו של כל אדם. חברהההרשום של  ואי מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרד .11

 האסיפה הכללית של החברה עשית בהסתמך על הצהרתי זו.ידוע לי כי העמדת כהותי לאישור  .12

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת. .13

 



  

3636422-48148 v1 

      

  [___]    תאריך
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