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 ,בסיד יצרנים של סוחרים ושל ומדרכות כבישים ומתקני סוללי של עסק לקיים (1))א(
 ,מתכת כלי ,בניין עצי ,לבנים ,חול

 .הסוגים מכל בניין וחומרים ,בטון ,טיט ,מלט 
  

 אגרות של סטוק ,חוב אגרות ,סטוק ,מניות הנפקת ידי על כספים וללוות לגייס (2)
 חתמים ולהיות ,אחרת דרך ובכל פקדון שטרי ,התחייבויות ,חוב שטרי ,חוב
 .כזו הנפקה כל של

 
 ,חוב אגרות ,חוב שטרי ,מניות ,בסטוק ולוו גויסו שכך כספים את להשקיע (3)

 - תאגיד ,חברה ,מדינה ,ממשלה כל של ערך וניירות חוב אגרות של סטוק
 בכל ולסחור למכור ,יקולהחז - אחרים רשות או גוף כל או מקומי או עירוני
 .אלה

 
 .החברה השקעות את לגוון (4)
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 סחר ,מסחר של ותעסקא מיני כל ולבצע ולקבל ,וסוחרים זכיינים ,מממנים ,הון כבעלי עסקים לקיים )ב(
 ממטרות כלשהי למטרה בקשר נאותה בדרך לקיימו שניתן ייראה אשר אחר עסק כל ולקיים ,וכדומה
 או מימושם על להקל או החברה זכויות או נכסי ערך להגדיל בעקיפין או במישרין המכוון או ,החברה
 .רווחיים לעשותם

 
 וכל ,אחר מקום בכל או בישראל קרקעות ובניינים אחרת בדרך לרכוש או ,להחליף או לשכור ,לקנות (1) )ג(

 .ובניינים קרקעות לאותם הקשורות זכויות כו וכל עניין או נכס
  

 ,ממנה תועלת ולהפיק לחברה עניין בה יש אשר או החברה ידי על שנרכשה קרקע כל לפתח (2)
,תחזוקה ,שיפוץ ,הריסה ,שינוי ,הקמה ,בניה לצרכי והכשרתה הסדרתה ידי על ובמיוחד

 השכרת ,חקלאי עיבוד ,גידול ,ניקוז ,סלילה ,ידי שתילה ועל ,בניינים של ושיפור  התקנה,ריהוט 
 ועשיית ואחרים שוכרים ,לקבלנים מקדמות כספים מתן ידי ועל ,הסכם או חכירה באמצעות בניינים

 .עמם והסכמים חוזים מיני כל
 

 ,ללטש ,לסתת ,לחצוב ,לעצב ,לעבד ,להפיק ,למכור ,ותולקנ ,באבן וסוחרים מחצבות בעלי של עסק לקיים )ד(
 .הסוגים מכל אבנים לשוק ולהכשיר לגרוס

 
 ומכל חכירה תקופת לכל הורשה בני ונכסים בניינים ,אחרת בדרך או החלפה ,חכירה ,קניה ידי על לרכוש )ה(

 ממוקמת בקרקע זכויות וכל ,בנכס עניין או נכס וכל ,אחר כלשהו כמקום או בישראל הממוקמים ,שהוא מין
 ועל בניה אתרי הכשרת ידי על ובמיוחד ,לנכון שיראה כפי תועלת מהם ולהפיק ,בה הקשורות או כאמור
 ,חרושת בתי ,בתים ,דירות ,משרדים של ותחזוקה ריהוט ,שיפוץ ,שיפור ,שינוי ,שיקום ,הקמה ידי

 נכס חלוקת או איחוד או מיזוג ידי ועל ,הסוגים מכל ושירותים מפעלים ,בניינים ,מעגנים ,חנויות ,מחסנים
 .מרשות הוצאתם או והחכרתם נכסים או

 
 ,ומועדונים משרדים ,חנויות ,בתי מגורים ,מגורונים ,דירות בעלי של העסקים כל או אחד לקיים (1) )ו(

 תקופת לכל כלשהם בניינים או קרקעות ולהחזיק אחרת בדרך לרכוש או לחכור ,לקנות כך ולשם
 בניה אתרי להכשיר ;עמם בקשר או בהם עניינים או זכויות או ,מקום ובכל מין מכלו החכרה
 ,מגורים בתי ,מגורונים ,דירות ולתחזק לרהט ,לשפץ ,לשפר ,לשנות ,להרוס ,לשקם ,ולהקים
וגני  כבישים לסלול ;הסוגים מכל ושירותים מפעלים ,בניינים ,מועדונים ,משרדים ,חנויות

 .בדרך אחרת או חלק ממנה לשפר או לנקז .לטעת :םמשחקי ומגרשי שעשועים
 

   
 ובין לחברה שייכים הם אם בין ,שהיא תקופה לכל מהם חלק כל או ל"הנ את להשכיר או לנהל (2)

 הכנסות דירה שכר לגבות ; לנכון תיראה שהחברה כפי אחרים ותנאים שכירות ובדמי ,לאו אם

 ,קריאה חדרי ,המתנה חדרי ,שליחים ,שרתים ,דכיבו ,חימום ,מאור והמחזיקים לדיירים ולספק

 מתקני ,מוסכים ,חשמליים מכשירים ,כביסה שירותי ,רחצה חדרי ,שירותים חדרי ,ישיבות חדרי

 ,ניהול לאותם לדאוג או ,החברה בעיני רצויים יהיו לעת מעת אשר אחרים ושירותים שעשועים

 או שיבצעו כדי כלשהם חברות וא פירמות ,אנשים העסקת ידי על כאמור ושירותים השכרה

 . לנכון תיראה שהחברה בתנאים לעיל האמור את יספקו
 

 ,אחר מקום ובכל בישראל ,לפקח או להפעיל ,לנהל ,לפתח ,לעבד ,לשפר ,לצייד ,לקיים ,לבצע ,לבנות)        ז(

 מסילות ,דרכים ,כבישים כולל זה בתזכיר זה ביטוי כאשר ,הסוגים מכל ציבוריים ושירותים עבודות

 בריכות ,תעלות ,מעגנים ,רציפים ,נמלים ,מבדוקים ,תעופה שדות ,גשרים ,לחשמלית מסילות ,ברזל

 ,מחסנים , מלון ובתי ,כוח ותחנות טלגרף , טלפון עבודות ,חשמלי מאור ,גז ,מים ,סניטציה צנרת ,אגירה

 .אחרים ציבוריים ושירותים עבודות וכל ,ציבור ובנייני מרכולים
 
 בישראל מתכות נושאי ומרבצים כריה זכויות ,מכרות מיני כל אחרת בדרך לרכוש או לחכור ,לקנות  (1) )ח(

 .תועלת מהם ולהפיק לפתח ,להפעיל ,לעבד ,לחפש וכן ,באלה עניין כל וכן ,אחר מקום ובכל
 

 לשוק רולהכשי לטפל ,לצרוף ,לנקות ,לזקק ,לאפר לשרוף ,להתיך ,לחצוב ,להשיג ,להפיק ,לגרוס (2) 

 יראו אשר כלשהן אחרות מטלורגיות פעולות ולקיים ,הסוגים מכל ומחצבים מתכות ,עפרות

 .החברה ממטרות כלשהי למטרה כמתאימות
 

 העשויים ודברים אספקות ,שירותים ,ציוד ,מכונות ,מתקנים ,במחצבים ולסחור לייצר ,למכור ,לקנות  (3)

 .החברה ידי על המועסקים ואחרים ובדיםלע הדרושות או מטלורגיות לפעולות בקשר לשמש



 
      ,פחם מכרות בעלי ,פלדה ממירי ,פלדה יצרני ,ברזל חרושת כבעלי עסקים או מלאכות לקיים (1) )ט(

 .בהתאמה כל ענפיהם על ,ברזל ומתכי לבן פח יצרני ,מהנדסים ,  מתיכים,כורים ,אבן פחמי  יצרני
 

 ,ברזל אבן ,פחם ,בברזל ולסחור למכור ,לסחיר לעשות ,לגייס ,לעבד ,להפיק ,לחפש (2)
 .דלקים ולמכור ולייצר ,אחרים וחומרים מחצבים ,ומתכות חרסית

 
 מתכות יצרני ,גז יצרני ,צבעים יצרני ,מזקקים ,ודשנים כימיקלים של כיצרנים עסק לקיים )י(

 בדרך יםלקי יהיה ניתן החברה לדעת אשר כלשהם אחרים עסקים ולקיים ,מכונות ומהנדסי
 את להעלות או רווחים להפיק בעקיפין או במישרין המכוונים או ,לאלה בקשר או עם נאותה
 .עת בכל זכויותיה או החברה נכסי של ערכם

 
    אחר כלשהו במקום או בישראל ורכישה זיקוק ,הובלה ,הפקה ,פיתוח ,חיפוש לקדם ) 1)   (יא(

 ומוצרי מוצריהם על אחרים מחצבים וכן ,גזי ובמצב נוזליים ,מוצקים פחמימנים של
 .שלהם הלוואי

 
 מינרליים ושמנים בנפט וסחר זיקוק ,הובלה ,הוצאה ,שאיבה ,הפקה של עסק לקיים (2)

 .אחרים
 

 קרקעות אחרת בדרך לרכוש או לקנות ,לחכור ,לעבד ,ולגשש לבחון ,לבדוק ,לחפש (3)
 מרבצים להכיל מסוגלים להיות עשויים או כמסוגלים יראו החברה לדעת אשר ואתרים

 צינורות קווי ,שאיבה מתחנות תועלת ולהפיק להפעיל ,ולהקים מינרליים שמנים של
 .זו חברה למטרות המתאימים אחרים ושירותים ועבודות

 
 ,מוסכים בעלי ,משאות הובלת ,תובלה ,תחבורה קבלני עסקי של כולם או אחד כל לקיים )יב(

 ,סוג מכל וסירות דוברות ,גוררות ,ואניות מטוסים ,םיבשתיי רכב כלי של ושוכרים בעלים
 וסוכני קבלני ,מוניות בעלי ,באוויר או במים ,ברכבות ,בכבישים ונוסעים סחורות ומובילי סוורים
 ,אורזים ,מטענים מפקחי ,רציף בעלי ,מכס עמילי ,ועמילות הובלה ,משלוח סוכני ,הובלה
 .רכב ומשכירי חשמלאים ,יםמהנדס ,חנויות בעלי ,מחסנים בעלי ,גוררים

 
 לכל חשמל ומכשירי חשמל מכונות מיני כל ויצרני חשמל מהנדסי ,כחשמלאים עסק כל לקיים)   יג(

 ,סוללות ,דינמו ,מנועים ,מונים ,נורות ,במצברים ולסחור לספק ,למכור ,ולייצר שהיא מטרה
 .הסוגים מכל םמדעיי במכשירים וסוחרים של ויצרנים סוג מכל טלגרף או טלפון ציוד

 
 .מטעים ובעלי שכר מבשלי ,ופירות בשר שימורי יצרני ,צאן מגדלי ,חוות בעלי של עסקים לקיים)   יד(

  
  
  

 ולסחור לייצר ,למכור ,לקנות ובמיוחד הענפים בכל חנויות בעלי של עסק לקיים )1) (טז(
 בסיטונאות הן ,גיםהסו מכל ומטלטלין טובין ,פריטים ,צריכה מוצרי ,מצרכים ,בסחורות

 או עסק בכל לעסוק כללי ובאופן ,עסקים ,סוכנויות מיני בכל לעסוק ,בקמעונאות והן
 חברי לטובת או לענייני בעקיפין או במישרין לתרום יוכלו החברה לדעת אשר עסקה
 .מהם חלק כל או ,ידידיהם או בשובריה המחזיקים או החברה

 
 שיעניקו מנת על מקצוע או עסק ,מלאכה בכל העוסקים אנשים עם סידורים לעשות (2)

 הנאה וטובות יתר זכויות ,מיוחדות זכויות וידידיהם שובריה מחזיקי ,החברה לחברי
 .סחורות להספקת בקשר ובמיוחד ,כלשהם

 
 : כדלקמן הן לחברה מוקנות שתהיינה הסמכויות ) יז(
 

 עניין או נכס בכל קולהחזי אחרת בדרך לרכוש או לשכור ,להחליף ,לחכור ,לרכוש (1)
 עיסוק מלאי ,ומכונות ציוד ,רשיונות ,זכיונות ,יתר זכויות ,זכויות ,מבנים ,בקרקעות

 החברה עסקי למען רצויים או הדרושים סוג מכל ניידי-דלא ונכסי מיטלטלין ושאר
 .אליהם בקשר או שלה מחלקה או סניף כל או

 
 גופים ושאר לישראל מתהקיי הקרן ,הממשלה רשויות עם בהסכמים להתקשר (2)

 לשם ,מ"בע ועירונית חקלאית להתיישבות חברה "רסקו" עם ובמיוחד ,ציבוריים
 .סוג מכל ובניין שיכון פיתוח תכניות מימון ולשם אליהן ובקשר קרקעות פיתוח



 
 

 מסילות ,כבישים להחליף או ולסלק לתחזק ,לשנות ,להרחיב ,לסלול ,לבנות ,להקים (3)
 ,חרושת בתי ,מחסנים ,חנויות ,אגירה בריכות ,גשרים ,שמליתלח מסילות ,ברזל
 עסקי למען רצויים או דרושים שיהיו כפי כלשהם ומכונות מתקנים ,מפעלים ,מבנים
 ,בהקמה אחרים חברה או אדם ,לפירמה להצטרף או לסבסד או ולתרום ,החברה
 להצטרף או אלה כל על ולפקח לנהל ,והפעיל ,אלה כל של החלפה או תחזוקה ,בניה

 .כך בעשותם לאחרים
 

 על זכויות ,פטנטים ולחדש להאריך ,להגן ,לרכוש אחרת בדרך או לקנות ,לבקש (4)
 ,אחר מקום בכל או בישראל בין ,וזכיונות הגנות ,רשיונות ,המצאה אישורי ,פטנטים
 ולייצר תועלתולהפיק  ולהשתמש ,לחברה שימושיים או כדאיים להיראות העשויים

 ניסוי לשם כספים ולהוציא ,לאלה בקשר יתר זכויות או רשיונות להעניק או ברשיון

 שהחברה כלשהם זכויות או המצאות ,פטנטים לשפר בנסיון או בשיפור וכן ובדיקה

 .לרכוש להציע או לרכוש עשויה
 
 ,ונכסים מוניטין ,עסק עצמה על ליטול או לרשות לקבל ,לרכוש אחרת בדרך או לקנות (5)   

 לקיים מתכוונים או המקיימים חברה או פירמה ,אדם לכל השייכים ,קצתםמ או כולם

 חברה למטרות המתאים נכס בהם שיש או ,לקיים רשאית שהחברה העסקים מן איזה

 ,מהם איזה או כולם ,חברה או פירמה ,אדם אותו של החובות את עצמה על וליטול ,זו

 לשיתוף או ברווחים להשתתפות בהסכם להתקשר או להתמזג ,עניין לרכוש או

 ולתת ,כלשהם חברה או פירמה ,אדם עם הדדי לסיוע או ,תחרות להגבלת או ,פעולה

 חוב אגרות של סטוק ,חוב אגרות , בחלקן או במלואן שנפרעו ,כלשהן מניות לקבל או

 או לעיל כאמור כלשהם דברים או מעשים עכור כתמורה שיוסכם כפי ערך ניירות או

 אגרות ,במניות ולסחור למשכן ,למכור או ,ולאחוז להחזיק כןו ,שנרכש רכוש תמורת

 .נתקבלו שכך כלשהם ערך ניירות או חוב אגרות של סטוק ,חוב
 

 להשתתף ,תמלוגים לשלם להחכיר או להשכיר ,להחליף ,לפתח ,לטפח ,לנהל ,לשפר (6)

 להעניק ,תועלת להפיק ,מרשות להוציא ,למכור , למשכן ,אחרת בדרך או ברווחים

 וזכויות מרכוש חלק בכל אחרת בדרך לסחור או אחרים יתר זכויות או וזכויות רשיונות

 . לנכון תמצא שהחברה בתמורה ,החברה
 

 ערך בניירות החברה לעסקי מיידית דרושים שאינם החברה כספי את להשקיע (7)

 .בפעם פעם מדי יוחלט שעליו אחר אופן ובכל
 

 או פירמות ,אנשים אותם של וחוזים לחובות ולערוב ראיאש לתת או כספים ולהקדים להשקיע (8)

 ,החברה עם עסקים להם שיש ואחרים ללקוחות ובמיוחד , לנכון שיראה כפי בתנאים ,חברות

 .חברות או פירמות ,אנשים לאותם ערב להיות או ערבויות ולתת
 

 .אליהם קשרכ או החברה עסקי של המטרות לשם כספים תשלום להבטיח או לגייס או ללוות (9)
 

 מנת על משכון של בדרך להנפיק מוסמכת שהחברה כלשהם ערך ניירות ולהפקיד להנפיק (10)

 של או החברה של כלשהם התחייבויות או חוזיםמן  קטן שהוא כלשהו סכום להבטיח
 .אחרים או אנשים לקוחותיה

 
 או פירמה ,אדם כל ולתגמל החברה ידי על שירכשו כלשהם זכויות או רכוש תמורת לשלם     (11)

 עם , בחלקן או במלואן נפרעות במניות ובין במזומן בין ,זו לחברה שירותים שיתנו חברה
 ידי על או ,אחרת בדרך או הון החזר או לדיבידנד באשר נדחות או קדימה דין זכויות בלי או

 בדרך וחלקית אחת בדרך חלקית או ,להנפיק מוסמכת שהחברה כשלהם ערך ניירות
 .לקבוע עשויה שהחברה כפי בתנאים כללי באופןו ,אחרת

 
 במזומן בין ,אחרת בדרך מרשות יוצאו או שיימכרו זכויות או רכוש כל תמורת תשלום לקבל (12)     

 דין זכויות בלי או עם ,בחלקן או במלואן נפרעות במניות או ,אחרת בדרך או בתשלומים ,
 סטוק או חוב באגרות או ,אחרת בדרך או הון החזר או לדיבידנד באשר נדחות או קדימה
 בדרך חלקית או ,תאגיד או חברה כל של אחרות בטוחות או משכנתאות ,חוב אגרות של
 ,ולהחזיק ,החברה שתקבע כפי תנאים באותם כללי ובאופן ,אחרת בדרך וחלקית אחת

 .ירכשו שכך ערך ניירות או מניות עם אחרת בדרך לסחור או מרשות להוציא
 יכללו שמטרותיה אחרת חברה כל של בקידום או בהקמה להשתתף או לקדם או קים  לה (13)

 שבדרך או ,מקצתם או כולםזו  חברה של וההתחייבויות הנכסים של לרשות וקבלתם רכישתם
 ולהחזיק ורכוש ,זו חברה של והעניינים המטרות את בעקיפין או במישרין לקדם מכוונת כלשהי
 כל של כלשהן אחרות התחייבויות או ערך ניירות בגין לתשלום לערוב או ,ערך ניירות או סטוק ,מניות
 מתכוונת או המקיימת או ,זו חברה של לאלה דומות מטרות לה אשר חברה כל של או ,כזו חברה



 הנאה טובות להפיק זו חברה עשויה מהם אשר או זו חברה מעוניינת שבהם כלשהם עסקים לקיים
 . כלשהן

 
 כל עם פעולה שיתוף או עניינים אחוד ,ברווחים להשתתפות כלשהו הסדר או ותפותלש להיכנס    (14)

 ,זו חברה של מטרותיה במסגרת עסק כל לקיים מתכוונים או המקיימים אדם או פירמה ,חברה
 ,כזו חברה כל של ערך ניירות או סטוק ,מניות מרשות להוציא או לסחור ,למכור ,ולהחזיק ולרכוש
 .אחרת בדרך לה לסייע או אותה ולסבסד כזו חברה כל של התחייבויות או לחוזים ולערוב

  
 כל של ערך ניירות או אחר עניין או מניות ולהחזיק לרכוש אחרת בדרך או לרכוש ,לקחת ,לחתום (15)

 שיכול כלשהו עסק שמקיימת או זו חברה של לאלה דומות , מקצתן או כולן ,שמטרותיה חברה
 . בעקיפין או במישרין ,זו לחברה ועלתת שיביא כך מנוהל להיות

 
 לרשות ולקבל ,כלשהם חברה או פירמה ,אנשים עבור כנאמנים וכן כמתווכים או כסוכנים לשמש (16)

 ,מתווכים ,סוכנים דרך החברה של כלשהם בעסקים לפעול וכן ,משנה בקבלנות חוזים ולבצע
 .באמצעותם או ואחרים משנה קבלני

 
 כיחידה אם ,החברה התחייבויות של מקצתם או כולם אחרת בדרך מרשות להוציא או למכור (17)

 ניירות או חוב אגרות ,מניות תמורת ובמיוחד , לנכון תמצא שהחברה בתמורה ,בחלקים או אחת
 .ההתחייבויות את הרוכשת חברה כל של ערך

 
 או ,כרההח של והתאגדות קידום ,להקמה הקשורות , מקצתן או כולן ,ההוצאות את לשלם (18)

 עמלה ולשלם ,הוצאות אותן לשלם מנת על כלשהם חברה או פירמה ,אדם עם בחוזה להתקשר
 בעבור ערבות מתן או מכירה ,הוצאה בית באמצעות מכירה ,החתמה תמורת ולאחרים למתווכים
 .זו חברה של ערך ניירות או חוב אגרות של סטוק ,חוב אגרות ,מניות החתמת

 
 שטרי , חליפין שטרי ,חוב שטרי ולהנפיק לפועל להוציא ,לנכות ,להסב ,ללקב ,לעשות ,למשוך (19)

 .העברה בנות או סחירות תעודות ושאר חוב אגרות על אופציות , מטען
 

 לפניה שהיה מי או החברה של לשעבר ועובדים לעובדים והטבות מענקים ,קצבאות להעניק (20)
 ספר לבתי ובתמיכה של בהקמתם לסייע וא ,ולתמוך ולהקים ,אנשים כאותם לתלויים או בעסק

 בין ,מקצועיים אגודים או כלשהם סעד אגודות או דתיים ,ספרותיים ,מדעיים ,חינוכיים ומוסדות
 שהיו מי קיימו או החברה שמקיימת לעסקים בלעדי באופן קשורים יהיו אלה אגודות או שמוסדות
 להשתתפות אחרת תכנית או מוסד או מועדון כל ולהחזיק ולהקים ,לאו אם ובין בעסק לפניה

 .החברה ידי על המועסקים האנשים של או החברה של ענייניה את לקדם המכוונים ברווחים
 

 לקיים לחברה לאפשר מנת על כלשהי רשות של רשיון צו ,פקודה כל ולהשיג לקדם ,לבקש (21)
 או לכל ,החברה בחוקת שינוי כל לבצע מנת על או ,ממטרותיה כלשהי מטרה הפועל אל ולהוציא
 לפגוע כמכוונים להראות העשויים בקשה או הליך לכל ולהתנגד ,למועיל שיראה כפי אחרת מטרה
 . בעקיפין או במישרין החברה בענייני

 
 או ,כלשהם אחר או מקומי ,עירוני ,עליון ,רשויות או ממשלות עם כלשהם בהסדרים להתקשר (22)

 איזה או החברה מטרות להשגת מועילים שיראו כפי כלשהם אנשים או חברות ,תאגידים עם
 ,צווים ,חוזים ,זכויות כתבי כאלה אנשים או חברה ,תאגיד ,רשות ,ממשלה מכל ולקבל ,מהם
 אחר ולמלא הפועל אל להוציא ,ולקיים ,רצויים יהיו החברה שלדעת וזכיונות יתר זכויות ,זכויות
 .וזכיונות תרי זכויות ,זכויות ,צווים ,חוזים ,זכויות כתבי אותן

 
 כל של מרשות הוצאתו או ממכירתו הכנסות כל או החברה של רכוש כל החברים בין בעין לחלק (23)

 באישור אלא ,ההון להקטנת שתביא חלוקה כל תיעשה שלא בדרך אך ,החברה של רכוש
 .כזה יהיה אם ,עת באותה החוק ידי על הנדרש

 
 למצוא עשויה החברה אשר אחרת או לסחור ,ייצרל ,אחרים עסקאות או עסק כל ולנהל לקיים (24)

 בקשר מועילה בדרך מנוהלים להיות עשויים או ,בעקיפין ובין במישרין בין ,למטרותיה מועילים
 .לאלה

 
 ,נאמנים ,שלוחים ,כשולחים בין בעולם מקום בכל ,כשלהם או כולם ,האלה הדברים את לעשות (25)

 ,משנה קבלני ,סוכנים באמצעות או דרך ובין ,אחרים עם ביחד או לבד ובין ,אחרת או קבלנים
  .אחרת או נאמנים



 
 

 .זר מקום או זרה מדינה בכל החברה של הכרתה או לרישומה לדאוג (26)
 
 להשגת מועילים או מצורפים להיחשב העשויים או שהם האחרים הדברים כל את לעשות )27(

 לחברה המוענקות הסמכויות זה סעיף ותשבפרשנ בזה ומוצהר , מהן איזה או ,כאמור המטרות
 לשם או ,כלשהי אחרת לפסקה התייחסות ידי על מוגבלת תהיה לא כלשהי פסקה ידי על

 וכל זה סעיף ,כלשהי משמעות-דו של ושבמקרה ,יותר או מטרות שתי לסמיכות או ,החברה
 .החברה  סמכויות את כמגבילים ולא במרחיבים יתפרשו בו פסקה

 
 וכולן אחת כל הפועל אל להוציא ,מהן איזו או לעיל המפורטות המטרות בקיום פגועל מבלי )28(

 עשויה שהיא כפי ,(22 פרק) החברות פקודת של השניה בטבלה המפורטות מהסמכויות
 .מתוקנת להיות

 
 .מוגבלת היא החברים אחריות .3
 

 רגילות מניות 10,000,000ל מחולק ,חדש שקל 10,000,000 הוא החברה של המניות הון *.4
 .מניה כל ח"ש 1 בנות

 
 זכויות עם ,מקצתו או כולו ,המוגדל או המקורי ההון את להנפיק מוסמכת תהיה החברה
 שייקבעו כפי בתנאים כללי ובאופן הון החזר או דיבידנדים ,להצבעה באשר כלשהן בכורה
 ויהי עת שבאותה ולזכויות הכללית האסיפה של מיוחדת החלטה ידי על לעת מעת

 או מוחלפות ,להרחיב ,לשנות שניתן כפי החברה בהון מניות סוג או מניה לכל מצורפות
 .החברה של ההתאגדות בתקנון שנקבעה בדרך מטופלות

 בהתאם בחברה להתאגד מבקשים ,מטה רשומים וכתובתם ששמותיהם האנשים ,אנו
 ליד יןהמצו החברה בהון המניות מספר את לקחת מסכימים אנו ,ההתאגדות לתזכיר
 .בהתאמה שמותנו

 
----------------------------------------------------------------------- 

 
 מניות מספר תיאור כתובות

 חתימה לוקח חותם שכל החותם שמות
----------------------------------------------------------------------- 

 
 חברה ,1 יסינ הר' 'רח להתישבות חברה "רסקו"

 מניות  49,999 ציבורית אביב תל מ"בע ועירונית חקלאית
 בנות רגילות -
 י"ל 30.00   

 ,1 סיני הר 'רח להשקעות חברה "אוצר"
 רגילה מניה 1 חברה אביב תל מ"בע

 י"ל 30.00 בת ציבורית 
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