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וחוק החברות, , 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ללתקנות ניירות ערך בהתאם  דוח מיידי הנדון:

 מיוחדת בדבר כינוס אסיפה  1999-התשנ"ט

תקופתיים  דוחות תקנות)להלן: " 1970-"להתשניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  לתקנותבהתאם 

 4ובהמשך להחלטת ועדת התגמול מיום "( חוק החברות)להלן: " 1999-החברות, התשנ"ט חוק "(,ומיידיים

בזאת הודעה על כינוס אסיפה  ניתנת ,2017, פרילבא 6 יוםמהחברה  דירקטוריון החלטתו 2017, פרילבא

 12:00, בשעה 2017, מאיב 29, ב' ביום שתתקיים ,"(האסיפההחברה )להלן: "של של בעלי מניות מיוחדת 

  "(.החברה משרדי( תל אביב )להלן: "3)קומה  10 קרמניצקי ברחובמשרדי החברה ב

  הכללית האסיפה של יומה סדר על .1

 "(.מר רוקמן)להלן: " ירון רוקמןמר מנכ"ל החברה,  של והעסקתו אישור תנאי כהונתו .1.1

  תנאי כהונתו והעסקתו של מר רוקמן עיקרי תיאור .2

 4אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה מיום  2017באפריל  6 ביום .2.1

 "(.ההעסקה הסכםרוקמן )להלן: " מר עםהעסקה  בהסכםאת התקשרות החברה  2017באפריל 

 :בחמש השנים שקדמו להתקשרות רוקמןפרטי השכלתו וניסיונו המקצועי של מר  .2.2

 2017באפריל  9וקמן ראו דיווח מיידי מיום לפרטים אודות השכלתו וניסיונו המקצועי של מר ר

 .(2017-01-032038אסמכתא מס': )

 ותוקף הסכם העסקה תקופת ההעסקה .2.3

 את להביא רשאי צד כלקצובה. לתקופה בלתי  2017במאי  1מיום יהיה החל  ההעסקה הסכם תוקף

בכל  האמור,. על אף מראשחודשים  3 השני לצד שתימסר ובכתב מוקדמת בהודעה לסיום ההסכם

תקופת ההודעה המוקדמת תעמוד  - 2018באפריל  30 יוםלעד  הודעה כאמור מצד החברה מקרה של

  .1מראש חודשים 6 תקופה בת על

                                                      
 שיש עבירה, יסודית הפרה שלבמקרים  ,מתן הודעה מוקדמת ללא לסיום, ההעסקה הסכם אתהחברה תהא רשאית להביא בנוסף,  1

, הכל או מונה לו או למרבית נכסיו כונס נכסים, נאמן או בעל תפקיד דומה המשפטית הכשרות ר רוקמןממ נשללה אם או קלון עמה

 .בהסכם שהוגדרובתנאים כפי 
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 כללית אסיפה לאישור המובא ההעסקה הסכםבתנאי העסקה של מר רוקמן כפי שנקבעו  יפורטו להלן .2.4

 :זו

 קבוע שכר .2.4.1

"(. החודשי השכר)להלן: " )ברוטו("ח ש אלפי 75 של סךיהיה ב מר רוקמןשכרו החודשי של 

 .או לכל מנגנון הצמדה אחר לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה לא החודשי השכר

 נלווים .2.4.2

מר רוקמן יהיה זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוצאו על ידו  כיההעסקה קובע  הסכם

בהתאם ובכפוף לנהלי  , הכלבקשר עם הוצאות נסיעה לחו"לבמסגרת מילוי תפקידו, לרבות 

כמו החברה, אשר סבירותן תיבחן אחת לשנה על ידי ועדת התגמול והביקורת של החברה. 

לרבות גילום הוצאות בגין שימוש  נייד טלפון מכשיר רוקמן מרמעמידה לרשות  החברהכן, 

 .בטלפון

 החברה תישא בכל ההוצאות. 2בו וגילום שווי השימוש A4זכאי לרכב מסוג  מר רוקמן

כמו כן, זכאי מר רוקמן  .הנוגעות לאחזקת הרכב, למעט קנסות תעבורה, דו"חות חניה

חופשה בת  ,קרן השתלמות, לתנאים סוציאליים כמקובל, לרבות הפרשות להסדר פנסיוני

  ימים, דמי הבראה וימי מחלה בהתאם להוראות הדין.  24

 שנתי מענק .2.4.3

 כמפורט להלן: שנתי  ענקלמ מר רוקמן זכאי

הסף לקבלת המענק המפורט להלן הינו כי הרווח הנקי בשנה השוטפת והרווח תנאי  .א

 מיליון ש"ח. 100 -הנקי הממוצע בשנתיים שקדמו לה, לא יפחת מ

"רווח לפני מס" )כהגדרתו במדיניות  , על בסיסתלוי הרכיב המדיד ,מדרגות המענק .ב

 שנת התגמול יהיה בהתאם לטבלה שלהלן:(, ב3של החברה התגמול

 

 סך המענק רווח לפני מס טווח

בגין הרווח שבין  מהרווח לפני מס של החברה 1% מיליון ש"ח 100-150

 מיליון ש"ח 150 -מיליון ש"ח ועד ל 100

מהרווח לפני מס בגין הרווח לפני מס  1.5% מיליון ש"ח 150-200

בגין הרווח  1% - ו ש"חמיליון  150העולה על 

 ש"חמיליון  150-ל ש"חמיליון  100לפני מס שבין 

מהרווח לפני מס בגין הרווח לפני מס העולה  2% מיליון ש"ח 200-250

בגין הרווח לפני מס  1.5% ש"ח;מיליון  200על 

 200סך של והנמוך מ ש"חמיליון  150העולה על 

 100בגין הרווח לפני מס שבין  1% - ו ש"חמיליון 
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  או לרכב אחר בעלות דומה. 
3

יובהר כי לגבי הרווח "( מדיניות התגמול)ללהן: " (2016-01-085917 )אסמכתא מס': 2016בדצמבר  5ראו דוח זימון אסיפה מיום  

, לא יובאו בחשבון כל רווח ו/או הפסד שינבע ממכירת אחזקות החברה בסיטיפס בע"מ ו/או במדיניות תגמוללפני מס, כהגדרתו 

 .(בסיטיפס מפעיל, שותפות מוגבלת )כולן או חלקן
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 ש"ח.מיליון  150סך של ל ש"חמיליון 

מהרווח לפני מס בגין הרווח לפני מס  2.5% מיליון ש"ח 250מעל 

מהרווח  2% -לבנוסף  ש"חמיליון  250העולה על 

 200לפני מס בגין הרווח לפני מס העולה על 

בגין הרווח לפני מס העולה  1.5% ש"ח;מיליון 

מיליון  200סך של והנמוך מ ש"חמיליון  150על 

מיליון  100בגין הרווח לפני מס שבין  1% - ו ש"ח

 .ש"חמיליון  150סך של לש"ח 

 

  2017חישוב המענק יבוצע באופן מצטבר על פני שלוש שנים קלנדאריות החל משנת  .ג

  כמפורט במדיניות התגמול. 

)ככול שיהיה זכאי לו יהיה זכאי מר רוקמן המענק השנתי על אף האמור לעיל, תקרת  .ד

 .)לא צמוד( "חש מיליון 3 של סך על עלהת לא בהתאם לאמור לעיל(

או חלק ממנו חושב על בסיס נתונים  מר רוקמןשל המענק השנתי ש ככל שיסתבר .ה

שנים ממועד תשלום המענק  3שהתבררו לאחר מכן כמוטעים תוך פרק זמן של 

את ההפרש העודף בין הסכום שקיבל לבין הסכום  מר רוקמןהשנתי הרלוונטי, ישיב 

פי הנתונים המעודכנים )תוך שיקלול הפרשים ככל שקיימים -לו הוא זכאי על

 ידיו(.-ו/או ששולמו על רוקמןבתשלומי וחבויות המס החלים על מר 

מסך המענק בגין  10% -במקרים בהם סכום ההשבה מתוך המענק השנתי נמוך מ

 מר רוקמןעדיין מועסק בחברה, לא יידרש  מר רוקמןאותה שנה, ובכפוף לכך כי 

 מהמענק קיזוז של בדרך תבוצע מר רוקמןעל ידי הסכומים הנ"ל  השבתלהשיבו. 

 השכר מתוך במזומן לקתסו, ותהיה במידה, והיתרה( שרלוונטי)ככל  העוקבת בשנה

 .חודשים 12-ל בפריסה

יצוין כי על פי תנאי הסף המעודכן לקבלת מענק המובא לאישור אסיפה כללית זו,  .ו

של החברה )כהגדרתו במדיניות התגמול(, בשנים  "רווח לפני מס"הרי שבהתאם ל

אלפי ש"ח,  253,313אלפי ש"ח ולסך של  186,570 אשר הסתכם לסך של 2016 -ו 2015

אלפי ש"ח  2,333 -אלפי ש"ח ו 1,049בסך של  למענק, היה זכאי מר רוקמן מהבהתא

 . בהתאמה

 ההעסקה הסכם אישור על נוספים רטיםפ .2.4.4

 .בחברה עניין בעל של משפחה בן אינו מר רוקמן .א

 .ציבורית נכדה חברה אינה החברה .ב

פי  על למר רוקמןלמועד דוח זה, היחס בין עלות תנאי העסקה והכהונה המוצעת  נכון .ג

  :4תנאי העסקתם של עובדי החברה, הינו כדלקמן לביןהסכם ההעסקה 

 יחס לשכר חיציוני יחס לשכר ממוצע

1:9.5 1:19.6 
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.  3בהנחה כי למר רוקמן הוענק המענק המקסימאלי בסך של    )בגובה תקרת המענק(  מיליון ש"ח 
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 סך עלות התגמול השנתיתל )מענק שנתי מקסימלי( בין הרכיב המשתנה היחס .ד

 .  39% הינועל פי הסכם ההעסקה  רוקמן למרהמקסימלית 

( לחברה עלות)במונחי רוקמן  למרהמפרטת את תנאי ההעסקה המוצעים  לטבלה .ה

 -תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  דוחות) ערך ניירות לתקנות השישית לתוספת בהתאם

 לדוח זה. 'א נספח ראו"( הדוחות תקנות)להלן: " 1970

בדוחות התקופתיים  21, כי החברה תפרט במסגרת הנתונים המובאים בתקנה יצוין .ו

רוקמן  מרשלה נתונים מה היה "הרווח לפני מס" ששימש לחישוב המענק השנתי של 

  .הרלבנטית הדיווח בשנת

 פטור כתב הענקתשל מר רוקמן בפוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה וכן  הכללתו .ז

, בהתאם וכפי שיהיו מעת לעת בחברה המקובלים בנוסחים לשיפוי התחייבות וכתב

 במדיניות התגמול בחברה.  9לתנאים המפורטים בסעיף 

לדוח זימון  שצורףלנוסח כתב התחייבויות לשיפוי המקובל בחברה, ראו נספח ג' 

( 2015-01-019213)אסמכתא מס':  2015, בינואר 26האסיפה הכללית של החברה מיום 

 ל דרך ההפניה(.)מידע זה מהווה הכללה ע

לדוח זימון האסיפה  שצורףנספח ג'  ראו ,בחברה המקובל מאחריות פטור כתב לנוסח

( )מידע זה 2015-01-024072)אסמכתא מס':  2015, מאיב 20הכללית של החברה מיום 

  מהווה הכללה על דרך ההפניה(.

בהסכמים מעין אלו ובכלל זאת התחייבות  כמקבול הוראותכולל  העסקה הסכם .ח

חודשים לאחר סיום העסקתו בחברה  12 למשךהתחייב מר רוקמן כי  ,. כמו כןלסודיות

 .בפעילותהלא יתחרה 

 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .3

בהתבסס על  תנאי כהונתו והעסקתו של מר ירון רוקמןאת  אישרו החברה ודירקטוריון התגמול ועדת .א

  הנימוקים המפורטים להלן: 

 וכי החברה לטובת םהינ תנאי העסקתו של מר רוקמןהתגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי  ועדת .3.1

, השכלתו, מומחיותו, כישוריוהעניין, וזאת בשים לב לניסיונו,  בנסיבות והוגנים סביריםתנאי כהונתו 

 . אחריותו ותחומי תפקידיו, החברה צרכי, הישגיו

היחס בין עלות תנאי הכהונה והעסקה של מר רוקמן לבין ועדת התגמול והדירקטוריון, בחנו את  .3.2

את המקובל ואין להם  סבירים, הולמים הינם השכר הממוצע והחציוני בחברה ומצאו, כי יחסים אלו

היחס בין בחברה. כמו כן, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  העבודה יחסי על השפעה

 י וסביר.הרכיב הקבוע לבין הרכיב המשתנה הינו ראו

כמו כן, בהתאם לניסיונם והיכרותם של חברי ועדת התגמול והדירקטוריון עם חברות בעלות אופי  .3.3

והיקפי פעילות דומים לאלו של החברה, עלה, כי עלות השכר של מר רוקמן הינה ראויה וסבירה ויש 

 להשגת יעדיה של החברה. מר רוקמןבה כדי לתמרץ את 

 יניות התגמול של החברה.תנאי ההתקשרות הינם בהתאם למד .3.4

תוך  רוקמןלאחר שבחנו את תנאי כהונתו של מר , מצאו תגמול ודירקטוריון החברהועדת ה .3.5

ב' וחלקים א' 267התייחסות, בין היתר, לעניינים שחובה להתייחס במדיניות התגמול בהתאם לסעיף 

ת וסבירה, וכל זאת הינה הוגנתנאי העסקה כי התמורה על פי ב' לתוספת הראשונה לחוק החברות -ו
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; היקף פעילותה, חוסנה, רווחיותה, אופייה וגודלה של החברה באמור לעיל ובהתחשב ב: )א( בהתחשב

 לשמר נושאי משרההיבט היכולת ין היתר, במדיניותה ארוכת הטווח של החברה ויעדיה ב)ב( 

בוהה לחברה הינו מוכשרים ואיכותיים, שהרי העמדת צוות ניהול בכיר ברמה גבוהה ובעל מסירות ג

גורם משמעותי בהצלחת בחברה; )ג( נתוני השוואה שהוצגו בפני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, 

שפורסמו ע"י חברות ציבוריות בקשר עם תנאי העסקה לבעלי תפקידים דומים בענף הנדל"ן לחברות 

, וכן תחום אחריותו )ד( השכלתו, ניסיונו וכישוריו של מר רוקמןבעלות מאפיינים דומים לחברה; 

 והיקף תפקידו כמנכ"ל מהווה תמריץ ראוי להשקעתו בקידום החברה. 

כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות למר אישרו את מתן  החברה דירקטוריוןועדת התגמול ו .ב

 :טעמים כדלקמןהמ רוקמן

, תקנון 1968-תשכ"חהביטוח, הינה בהתאם לחוק החברות, חוק ניירות ערך, הפוליסת ב ההתקשרות .3.6

 החברה ומדיניות התגמול של החברה.

ביטוח הינה הגנה מקובלת שניתנת לנושאי משרה בקרב חברות ציבוריות בישראל והינה הפוליסת  .3.7

של החברה לפעול בחופשיות לטובת החברה,  ולדירקטוריםחיונית על מנת לאפשר לנושאי המשרה 

יעה, כי גם במידה ותיפול שגגה תחת ידם, תוענק תוך הקטנת מידת החשיפה האישית שלהם ותוך יד

 להם הגנה, הכול בכפוף למגבלות הדין. 

ביטוח הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או הפוליסת  .3.8

   התחייבויותיה.

והעסקתו של מר ירון תנאי כהונתו לאור האמור לעיל, להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישור 

וזאת בהתחשב בגודלה של  ,הינו הוגן, סביר, ותואם את תחומי אחריות הדירקטורים בחברה, רוקמן

 .החברה ובהיקף פעילותה ורווחיותה

 ות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מש .4

 ועדת תגמול .4.1

 מריו"ר הוועדה  ה"ה כדלקמן: הוועדה חברי השתתפו, 2017, פרילבא 4 מיוםהתגמול ועדת  בישיבת

 ומר צבי סובל. גלנדר' הדס גב נווה )טלפונית(, אבנר

 דירקטוריון .4.2

 אברהם מרה"ה חברי הדירקטוריון כדלקמן:  , השתתפו2017 ,פרילבא 6 מיוםהדירקטוריון  בישיבת

סובל צבי, מר אבנר  , מררביד צחקמר י ,שאשו דליה 'גב, 'ליפשיץ אלכס מר, גירון גיל מר ,נוסבאום

 .גלנדרגב' הדס הו , מר ירון משוררנווה

 שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בהתקשרות ומהות עניין זה .5

 בקשר עם הנושא שעל סדר היום.ידיעת החברה, לדירקטורים בחברה אין עניין אישי  למיטב

 והזכויות המקנות להם שליטההשליטה  יבעל מותש .6

אשר מניותיה רשומות "(, חברה ציבורית אשטרום קבוצתאשטרום בע"מ )להלן: "החברה רואה בקבוצת 

נכון למועד דוח זה, בעלת השליטה  .כבעלת השליטה בחברה ,למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

מחזיקה, נכון  אשר"( יונדקובקבוצת אשטרום הינה יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופתוח בע"מ )להלן: "

 החברה.מהונה המונפק והנפרע של  58.72% -למועד דוח זה, בכ
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למיטב ידיעת החברה, יונדקו הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, כאשר הבעלות המלאה בהון המניות 

"(. הבעלות בהון המניות מרגןהמונפק והנפרע שלה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות בע"מ )להלן: "

( בע"מ, 1977מוחזקים בידי השקעות רנה וחיים גירון ) 33.33%( 1רע של מרגן הינה כדלקמן: )המונפק והנפ

חברה פרטית בשליטתם המלאה של גיל גירון ודפנה לוי באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ושליטתם 

( בע"מ, חברה פרטית 1982מוחזקים בידי השקעות נוסבאום בתיה ויחזקאל ) 33.33%( 2המלאה; )

טתם המלאה של אברהם נוסבאום ומיכל זהבי באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ושליטתם בשלי

( בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של 1982מוחזקים בידי השקעות משורר ) 15.31%( 3המלאה; )

( 4ליפא ויהודית משורר, ירון משורר וסיגל משורר באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ושליטתם המלאה; )

, יורם יונתן רוביןמוחזקים בידי אבן נייר ומספריים בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של  10.93%

מוחזקים בידי  7.10%( 5רובין ונעמה )רובין( לימון באמצעות חברות בבעלותם ושליטתם המלאה; )

ת ( בע"מ, חברה פרטית בשליטתן המלאה של נורית מור וורדה ליפשיץ באמצעו1981השקעות מייבלום )

 חברות פרטיות בבעלותן ושליטתן המלאה.

לאור האמור, למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה, מכוח שיתוף 

פעולה ביניהם בכל הקשור להחזקותיהם בחברה, הינם בעלי השליטה בחברה המפורטים לעיל, בין 

טתם המלאה, קרי ה"ה: גיל גירון, דפנה לוי, במישרין ובין באמצעות חברות פרטיות בבעלותם ובשלי

, נעמה )רובין( יונתן רוביןאברהם נוסבאום, מיכל זהבי, ליפא ויהודית משורר, ירון משורר, סיגל משורר, 

 לימון, יורם רובין, נורית מור וורדה ליפשיץ.

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה  .7

 .12:00בשעה  2017 במאי 29 ב'ביום במשרדי החברה האסיפה הכללית תתקיים 

 המועד הקובע לזכאות להצבעה באסיפה הכללית .8

 182המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף  .8.1

באפריל  30אביב בע"מ שיחול ביום -לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל

 "(.הקובע המועד)להלן: " 2017

, בעל 2000-בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית(, התש"ס .8.2

מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות שלזכותו רשומה  המני

להצביע "( והוא מעוניין בעל מניות לא רשוםבמרשם בעלי המניות של החברה לרישומים )להלן: "

באסיפה הכללית, יוכל להשתתף באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה רק אם ימציא 

אישור )להלן: " ה במועד הקובעלחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במני

"(, או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות במניה באמצעות מערכת ההצבעה בעלות במניה

 המפורטים להלן. לקטרונית, הכל בהתאם למועדיםהא

 71בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף  .8.3

לחוק החברות, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם 

  ות ערך מסוים.ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון נייר

בעל מניות, שאינו רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה  .8.4

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

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

כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת כתבי 
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עמדהכל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך 

 לכך כדין.

נה ואם "(, ייערך בכתב וייחתם על ידי הממכתב המינויהמסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן: " .8.5

הממנה הינו תאגיד, יעשה המינוי בחותם או חותמת התאגיד, בצירוף מורשה החתימה של התאגיד. 

יופקדו במשרדה הרשום , להנחת דעת הדירקטוריוןאו העתק מאושר  וכתב מינוי של שלוח וייפויי כוח

 לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, אם תהיה. שעות 48לפחות , של החברה

 והודעות עמדההצבעה באמצעות כתב הצבעה  .9

כל  עםמניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה )יחד הבעלי  רשאיםשעל סדר היום  בנושא

אליו( יש להמציא למשרדי החברה באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא  לצרףהמסמכים שיש 

 10לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד  שעות 4 -יאוחר מ

 .2017 מאיב 19 ליוםמועד האסיפה, דהיינו עד  לפניימים 

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .10

לעיל(, זכאי  8.2כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע )כהגדרתו בסעיף  .10.1

שעל סדר היום המובאים להצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת  הנושאלהצביע על 

מערכת ההצבעה )להלן: " https://votes.isa.gov.ilע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: 

 "(.האלקטרונית

זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, בעל מניות לא רשום,  .10.2

טי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע פר

ההצבעות האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית עד במערכת 

 .2017, מאיב 28, 'אביום בבוקר  6:00 בשעהלמועד נעילת המערכת האלקטרונית 

 הרוב הנדרש .11

הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד כי  בנושא שעל סדר היום ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם 1יתקיים אחד מאלה: )

 ללכ במניין; בהצבעה המשתתפים, מר רוקמןתנאי העסקתו של בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור 

על מי שיש לו עניין אישי תחולנה לא יובאו בחשבון קולות הנמענים.  האמורים המניות בעלי של הקולות

 לא( 1) בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב המתנגדים קולות סך( 2). לחוק החברות 276הוראות סעיף 

 .בחברה ההצבעה זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור על עלה

גם אם האסיפה תתנגד  נושא שעל סדר היוםה, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את יובהר  

לאישורו, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר 

, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת תנאי העסקה, כי אישור שידונו מחדש בתנאי העסקה

 החברה.

  מנין חוקי ואסיפה נדחית .12

 יבעל( 2לפחות שני )מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, 

( מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה 50%אחוזים ) חמישיםלפחות בביחד מחזיקים מניות אשר 

 .החברה קנוןאחרת בתאלא אם נקבע  מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה,
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השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית לא 

האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי 

הנ"ל, או למועד מאוחר המניות ובכפוף להוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך והתקנות מכוח החוקים 

יותר, אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה 

 לבעלי המניות

אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, כי אז כל 

באי כוחם, יהווה מנין חוקי ובעלי המניות הנוכחים יהיו מספר של בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי 

 רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

  עיון במסמכים .13

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום ובכל מסמך אחר הנוגע להחלטות המוצעות באסיפה, 

ה' בשעות העבודה -, בימים א'החברה במשרדילרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, 

כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית )אם וזאת עד למועד  03-6231331בטלפון המקובלות ובתיאום מראש 

 .תהיה(

ממשרד מ. פירון ושות', עורכי דין,  יהודה גינדי ועדי גרון"ד העו םהינ זההחברה לעניין טיפול בדוח  ינציג

  .03-7540011 פקס: ,03 -7540000ל': , טתל אביב, 2השלושה , 360מגדל אדגר 

 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ נכסים אשטרום

אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון       :אמצעותב

 וגיל גירון, דירקטור 
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 נספח א'
 פרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות

 

במשך תקופה של שנה על ירון רוקמן להלן טבלה המפרטת )במונחי עלות לחברה( את תנאי העסקתו של מר 

  פי הסכם ההעסקה כמפורט בדוח זה  )באלפי ש"ח(:

 חודשים 12לתקופה בת  מר רוקמן לאחר אישור האסיפה הכללית את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם 

תשלום  וההעסקהתנאי כהונה  פרטי מקבל התגמולים

מבוסס 

 מניות

 סה"כ

היקף  תפקיד שם 

 משרה

שיעור החזקה 

בהון התאגיד 

 )בדילול מלא(

דמי  מענק שכר

 ניהול

אחר 

)הוצאות 

כלכלה, 

 רכב, טלפון(

 4,270 - ***() 100 - (*)* 3,000 )*( 1,170 - 100% מנכ"ל ירון רוקמן

  .סוציאליותכולל הוצאות  )*( שכר ברוטו

 ומובא לשם ההמחשה בלבד ואין כל וודאות כי סך המענק בתקופה  למר רוקמןהסכום מייצג את תקרת המענק השנתי *( *)

 לדוח זה. 2.4.3החברה, ראו סעיף  מר רוקמןלפרטים אודות אופן חישוב המענק לו זכאי  המייצגת יגיע לסכום זה.

   וצאות הסתכמו לסכום זה.ההוצאות מוצגות לשם המחשה בלבד ואין כל וודאות כי הה)***( 

 

 

 

 



 

 

 

 )"החברה"( "מבע נכסים אשטרום

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

  חלק ראשון

 בע"מ. נכסים אשטרום: שמה של החברה .1

  המועד והמקום לכינוסה ,סוג האסיפה הכללית .2

 29', ב ביום (. האסיפה תתכנס"האסיפההחברה )להלן: "של של בעלי מניות  מיוחדתאסיפה 

 (, תל אביב )להלן:3)קומה  10קרמניצקי החברה, ברח' במשרדי  12:00בשעה  2017, במאי

 "(.משרדי החברה"

 ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה הםשעל סדר היום אשר לגבי יםפירוט הנושא .3

  .ירון רוקמןמר מנכ"ל החברה,  של והעסקתו אישור תנאי כהונתו .3.1

 ת והמוצע ותהמלא של ההחלטנוסח שעה שניתן לעיין בהמועד וה .4

בעותק של דוח מיידי זה ובכל מסמך הנוגע  המוצעת הההחלטהמלא של ניתן לעיין בנוסח 

, העבודה המקובלותה' בשעות -, בימים א'במשרדי החברהשעל סדר יומה של האסיפה,  יםלנושא

, וזאת עד למועד כינוס האסיפה 03-6231311בטלפון: עם מזכירות החברה לאחר תיאום מראש 

                                                                                                הכללית או האסיפה הנדחית )ככל שתהיה(.

 באסיפה הכללית  ותהרוב הדרוש לקבלת ההחלט .5

יל בהצבעה במניין קולות ובלבד הינו רוב רג שעל סדר היום בנושא  ההחלטה לקבלת הנדרש הרוב

( במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי 1כי יתקיים אחד מאלה: )

, תנאי העסקתו של מנכ"ל החברההמניות שאינם בעלי שליטה בחברה או עניין אישי באישור 

 המתנגדים קולות סך( 2) האמורים המניות בעלי של הקולות כלל במניין; בהצבעה המשתתפים

 זכויות מכלל אחוזים שני של שיעור על עלה לא( 1) בפסקה האמורים המניות בעלי מקרב

 .בחברה ההצבעה

גם אם האסיפה  נושא שעל סדר היוםה, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את יובהר

נימוקים תתנגד לאישורו, ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה יחליטו, על יסוד 

, על אף התנגדות תנאי העסקה, כי אישור שידונו מחדש בתנאי העסקהמפורטים ולאחר 

 האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה.

 

ו/או  עניין אישי של היעדרהאו  הקיומלכתב הצבעה זה, מוקצה מקום לסימון  בחלק השני

)להלן:  1999 -נ"טהתשלחוק החברות  272כנדרש על פי סעיף , מאפיין אחר של בעל המניות

או  וקיומ סימן שלא . יובהר, כי מיכאמורמאפיין או  העניין האישי ולתיאור ("חוק החברות

 העניין האישי מהות את תיאר לאאך סימן "כן"  אוו/או מאפיין כאמור,  עניין אישישל  והיעדר

 הקולות. במניין הצבעתו תבוא לא ,ו/או המאפיין



 

 

 תוקף כתב ההצבעה .6

המסמכים הבאים והוא הומצא לחברה )לרבות לו  פוהיה בתוקף רק אם צורכתב ההצבעה י

 :כדלקמןבאמצעות דואר רשום( 

)דהיינו: מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר הבורסה ואותן מניות נכללות  בעל מניות לא רשום

נדרש להמציא לחברה  –בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים( 

הצבעה באמצעות מערכת לחלופין, במקרה של או שעות לפני האסיפה  4, וזאת עד ור בעלותאיש

 שעות לפני מועד האסיפה( 6) מועד נעילת המערכת האלקטרוניתעד  -ההצבעה האלקטרונית 

 .להלן 7כמפורט בסעיף 

 צילוםנדרש להמציא  –( החברהבמרשם בעלי המניות של רשום הבעל מניות ) בעל מניות רשום

 .שעות לפני מועד האסיפה 4וזאת עד  תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות

 כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, 

  למשרדי החברה.

 מועד נעילת המערכת .7

י להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות זכא רשוםבעל מניה לא 

( שעות לפני מועד כינוס 6כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש )

 6:00שעה "(, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי מועד נעילת המערכתהאסיפה )"

כת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ההצבעה במער .2017 מאיב 29, 'בבבוקר ביום 

ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית 

 לאחר מועד זה.

)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה 83יצוין, כי בהתאם לסעיף 

ל בעל מניות בעצמו, באמצעות שלוח, תיחשב הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה ש

 מאוחר להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית )או באמצעות כתב הצבעה(.

 מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .8

 .החברה משרדי

  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .9

כאמור  ההודעה. 2017 מאיב 19יום יאוחר מלא דהיינו עד  ,לפני מועד האסיפהימים  10עד 

  חשבון בעל המניות השולח.תישלח על 

 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .10

 .2017 במאי 24יום יאוחר מלא , דהיינו עד ימים לפני מועד האסיפה 5עד 

 עמדה:השמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות  י האינטרנטכתובת ההפצה של אתר .11

  .www.magna.isa.gov.il ניירות ערך: רשות  אתר ההפצה של

 .http://maya.tase.co.il אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:

זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, לא רשום בעל מניות  .12

בעל מניות לא רשום  וים.אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מס

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



 

 

 הודעותקישורית לנוסח כתב ההצבעה ו, בדואר אלקטרוני חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, .13

ואשר מניותיו רשומות , לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ,באתר ההפצה העמדה

לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר פרסומו באתר ההפצה או שלאחר אצל אותו חבר בורסה, 

או שהוא  בכךמעוניין לא אם הודיע בעל המניות כי הוא אלא המועד הקובע, לפי המאוחר, 

 .מעוניין לקבלת קישורית כאמור או כתבי הצבעה או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלום

יותר מסך כל זכויות ההצבעה  או 5%ווה מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המה בעל .14

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

לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה  268כהגדרתו בסעיף  ,בחברהשליטה 

 . 2005 –)הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו ות החבר לתקנות 10

 נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, 5%כמות המניות המהווה 

  .ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה 1רגילות בנות  מניות 3,961,656הינה: 

שליטה הי בעל מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות ביד 5%כמות המניות המהווה 

ש"ח ע.נ. כל אחת  1רגילות בנות  מניות 1,325,818הינה נכון ליום פרסום כתב הצבעה זה, בחברה, 

  .של החברה

סדר יומה של האסיפה, לרבות  לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן ויהיו שינויים בנושאים שעל .15

היה לעיין בסדר היום הוספת נושאים לסדר היום וכן, עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן י

העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה )ככל ויהיו שינויים בסדר היום ו/או 

יתפרסמו הודעות עמדה כאמור( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של 

 לעיל.  11הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ המפורטים בסעיף 

)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית 66ף בקשה של בעל מניה לפי סעי .16

ודירקטוריון החברה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור  7תומצא לחברה עד 

חליט כי נושא זה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה הודעה מתוקנת על ה

משבעה ימים לאחר המועד האחרון אוחר, א יוזאת לזימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן, 

 .להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום כאמור לעיל

 

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלק השני לכתב הצבעה זה



 

 

 בע"מ )"החברה"( נכסים אשטרום 

  2005 –לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו  כתב הצבעה
  2017 ,באפריל 23 שר עם דיווח מיידי של החברה מיוםבק

 
 חלק שני

 בע"מ נכסים אשטרום: שם החברה

  אביב תל, 10קרמניצקי ' ברח, החברה משרדי: מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי הצבעה(

 520036617: חברההמספר 

 12:00עה בש 2017, במאי 29: אסיפההמועד 

 מיוחדת: סוג האסיפה

 2017, באפריל 30: הקובעהמועד 

 :פרטי בעלי המניות
 . מספר זהות: ___________________2______________________     : ותשם בעל המני. 1

 . אם בעל המניות הוא תאגיד 4 .אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית3
 

 מספר דרכון: ___________________
 

 מספר תאגיד: __________________
 

 שבה הוצא: ______________המדינה 
 

 מדינת ההתאגדות: __________________
 

 בתוקף עד: ____________________
 

האם בעל המניות הוא בעל עניין. 5
1 

/ נושא משרה בכירה
2 

/ משקיע מוסדי )לרבות מנהל קרן(
3

/ אף  

 אחד מאלה* )יש לסמן את החלופות הרלבנטיות(

 נושא משרה בכירה בעל עניין
ע מוסדי )לרבות משקי

 מנהל קרן(
 אף אחד מהם

    

*  במידה והמצביע המנוי לעיל הצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר 

 .למייפה הכוח

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  1
 .1968-)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח37כהגדרתו בסעיף  2
ופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(, לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ק 1כהגדרתו בתקנה  3

 .1994-, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות בנאמנות, התשנ"ד2009-תשס"ט



 

 

 

 :אופן ההצבעה

 .הצבעה באותו נושאמאי סימון יחשב כהימנעות  (1) 

 ין.יהצבעתו לא תבוא במנ ,בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט ( 2) 

 .ועד לכך מתחת לטבלהבהמשך במקום המיפרט נא  (3) 

כתב הצבעה  –( לחוק החברות( 1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 

 זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודות  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 

 .זהות/דרכון/תעודת התאגדות

 תוהמוצע החלטותאודות עניין אישי באישור הפרטים 

 :המוצעת ההחלטאישור הבעל עניין אישי בפרטים בקשר עם היותי 
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 חתימה: ________________   תאריך: __________________

בעל בחברה או  האם אתה בעל שליטה (1אופן ההצבעה ) הנושא שעל סדר היום

נה תנאי הכנואישור עניין אישי ב

 (2? )והעסקה

 לא (3כן) נמנע נגד בעד

תנאי כהונתו והעסקתו  אישור

ירון מר  מנכ"ל החברה, של

 .רוקמן

     


