
 
 

 )"החברה"( מגוריט ישראל בע"מ
 (בע"מ אינדקס נדל"ן למגורים בישראל )לשעבר

 רישום למסחר תשקיף

 של

 , אשרש"ח 1,800,001ובערך נקוב כולל של  ש״ח ע.נ. כ״א של החברה 0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  180,000,100

 ך למועד פרסום תשקיף זה, החברה וחברת הניהולבסמו משקיעים אשר 4-תוקצינה ל אשרוקיימות בהונה של החברה 

המשקיעים בהסכמי השקעה, הדומים זה לזה מבחינת תנאיהם )להלן: " עימם התקשרו לתשקיף( 3.4)כהגדרתה בסעיף 

 .ש"ח למניה 1מיליוני ש"ח, לפי מחיר של  180"(, לפיהם ישקיעו המשקיעים הראשונים בחברה סכום כולל בסך של הראשונים

 
 םביחד ע

 הנפקה ראשונה לציבור להשלמה של תשקיף

 של
 

 ש"ח למניה, ובערך נקוב כולל של 1ש״ח ע.נ. כ״א של החברה, במחיר של  0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות   40,000,000

 ., אשר יוצעו לציבור על פי תשקיף זה"(המניות המוצעותש"ח )להלן: " 400,000
 

 מבנה ההצעה לציבור
 

בהצעה אחידה כאמור בפרק ב' לתקנות ניירות ערך , "(היחידות)להלן: " חידותי 40,000-לציבור בוצעות תוצענה המהמניות 

הינם  ומחירה המינימלי כשהרכב כל יחידה , בדרך של מכרז על מחיר היחידה,2007-)אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז

 כדלקמן:

 ש"ח 1,000 ש"ח למניה 1מניות רגילות במחיר מינימאלי של  1,000

 ש"ח 1,000 סה"כ המחיר המינימאלי ליחידה

 ש"ח ליחידה. 1,000-מחיר היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ

 

בכוונת החברה להתקשר עם משקיעים מסווגים בהתקשרות מוקדמת לפיה יגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות 

בפרק  2.12לפרטים ראו סעיף אשר יפורסמו בהודעה המשלימה שתפרסם החברה. בכמויות ובמחירים ליחידה  לרכישת היחידות

 לתשקיף. 2

וכן כל בעלי העניין בחברה, הכוללים את כל חברי דירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה וחברת  המשקיעים הראשונים בחברה

 3.6הראשונים בחברה ראו סעיף  אינם רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הזמנות. לפרטים נוספים בדבר המשקיעים הניהול 

 .תשקיףל

 

-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח2()1)א16סעיף הוראות לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם ל

ההודעה  במסגרת"(. המשלימהההודעה )להלן: " 2007-קנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, תשס"זתול 1968

שלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שינויים ככל שיהיו, בכמות ובתנאי ניירות יו המשלימה,

 2בפרק  2.8המשלימה ראו סעיף והתקופה להגשת הזמנות על פי תשקיף זה. לפרטים בנוגע להודעה  הערך המוצעים וכן המועד

את ההוצאות והעמלות בקשר עם פרסום התשקיף לרבות עלויות החברה תפרט במסגרת הודעה משלימה, בנוסף  לתשקיף.

 חיתום והפצה, ככל שתהיינה כאלה.

 

יחידות אשר, בהנחה של הקצאת כל המניות  10,999כל מזמין רשאי להזמין כמות יחידות אשר לא תעלה, בסך הכל, על 

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. 4.99%-כהמוצעות, תהוונה 

 



 

 

 

 של ניירות הערך של החברה.הינה הצעה ראשונה לציבור  הצעה זו

 

בכוונת החברה לפעול לשם התקשרות בהסכם חיתום עם חתמים )אשר זהותם טרם נקבעה ותפורט במסגרת ההודעה 

"(, באופן שאם החברה תתקשר בהסכם חיתום, הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה החתמיםהמשלימה( )להלן בסעיף זה: "

וההודעה המשלימה שתפרסם החברה, תהיה מובטחת בחיתום )מלא/חלקי(. עיקרי הסכם החיתום כאמור, אם וככל שהחברה 

של התחייבות לשיפוי  תתקשר בו, לרבות שמות החתמים, שיעור השתתפותם בהבטחת ההצעה, עמלות החיתום השונות וקיומה

 החתמים, ככל שיהיו, יפורטו בהודעה המשלימה. 

, כקרן להשקעות במקרקעין, לחלק את הכנסותיה 1961-החברה מחויבת, לפי הוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א

 שקיף. לת 6.6אשר נקבע לכך בפקודה. לפרטים נוספים ראו סעיף  ובשיעור כדיבידנד לבעלי מניותיה, במועד

 

מניותיו של בעל מניות שיפר הוראה זו תהפוכנה  העל ידי בעלי המניות בחברה, לפי לעניין מגבלה על החזקת מניות החברה

 לתשקיף. 4.11ראו סעיף  למניות רדומות ותחולטנה במידת הצורך,

 

 וכן 

 תשקיף מדף

מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  –אות הדין מכוח תשקיף זה, תוכל החברה להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להור

אגרות חוב )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, ככל שיהיו ומעת ש״ח ע.נ. כ״א של החברה,  0.01

ה לעת(, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמר

למניות החברה, ככל שיהיו ומעת לעת(, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות 

בנוסף תוכל החברה להציע תוך כדי המסחר בבורסה  חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים.

 (.ATM)מנגנון 

 

א)ו( לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף 23י תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף הצעת ניירות הערך על פ

-מבנה וצורה(, התשכ"ח –בהם יושלמו כל הפרטים הנדרשים לפי פרק ג' לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 

דות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה , ביחס לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחי1968

   בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך כפי שיהיו באותה העת.        

 

ה לגורמי הסיכון העיקריים הבאים )לפרטים נוספים ראו סעיף פעילותה חשופ להערכת הנהלת החברה, פעילות החברה בתחום

 לתשקיף(: 6.22

 : )א( מחזוריות עסקית; )ב( שוק ההון.כלכליים-י סיכון מקרוגורמ

; )ג( ירידה בכושר התשלומים של שוכרים; )ד( שינויי : )א( ייקור עלויות הבנייה; )ב( ירידה במחירי השכירותגורמי סיכון ענפיים

 ירידה במחירי הדיור.; )ה( חקיקה ותקינה

תחרות עתידית; ; )ג( שינויים בה; )ב( אובדן מעמד קרן להשקעות במקרקעין: )א( חדשנות החקיקה והסיכונים ייחודיים לחברה

 .ומוניטין תדמית )ד( סיכוני
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 1 -א 
 

 מגוריט ישראל בע"מ
 "החברה"( :שקיף זה)בת  

 

 מבוא - 1פרק 

 

 כללי 1.1

מוגבל בשם  ןבעירבוכחברה פרטית  2016במאי  4התאגדה ונרשמה בישראל ביום  החברה

אשרה האסיפה הכללית  2016באוגוסט  4ביום  בע"מ. אינדקס נדל"ן למגורים בישראל

של בעלי מניות החברה את שינוי שם החברה מ"אינדקס נדל"ן למגורים בישראל בע"מ" 

ניתן אישור רשם  2016באוגוסט  25וביום  "מגוריט ישראל בע"מ" –לשמה הנוכחי 

 .החברות והשותפויות לשינוי שמה של החברה ל"מגוריט ישראל בע"מ"

* 

 ניירות הערך על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות של החברה לציבור.הצעת 

  * 

 היתרים ואישורים 1.2

את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין להצעת  הקיבל החברה

 תשקיףולפרסום  , להנפקתם"(התשקיף)להלן: " זה להשלמה על פי תשקיף ניירות הערך

  .זה

* 

מתשקיף זה והעתק ההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום עותק 

  העסקים הראשון שלאחר תאריך התשקיף.

* 

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים 

של  םמשום הבעת דעה על טיב וואין ב ,המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם

 .ניירות הערך המוצעים

* 

לרישום העקרוני  אישורה"( נתנה את הבורסהאביב )להלן: "-הבורסה לניירות ערך בתל

זה. רישום המניות המוצעות על פי  להשלמה על פי תשקיף ותהמוצע המניותלמסחר של 

תשקיף זה למסחר, מותנה בקיום "פיזור מזערי" של החזקות הציבור במניות בהתאם 

להנחיות הבורסה, בשווי ושיעור החזקות הציבור הנדרש מחברה חדשה מסוגה של 

 35החברה ובכך שההון העצמי של החברה לאחר הרישום בבורסה לא יפחת מסך של 

 ."(תנאי הסף: ")להלן להלן 2.7 בסעיף פורטכמ"ח, שמיליון 

* 

מתן אישור הבורסה לתשקיף זה אינו מהווה אישור לרישום למסחר בבורסה של ניירות 

יהיה  ישום למסחר של ניירות הערך כאמורוהר המוצעים לציבור על פי תשקיף זה הערך

 וכן לקבלת אישור להלן 2.7בסעיף המפורטים להנחיות הבורסה ובכפוף לתנאים  בהתאם
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הבורסה לרישום למסחר על פי הודעה משלימה שתפורסם על ידי החברה בהתאם 

 .("הודעה משלימה")להלן: ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה  להוראות חוק

* 

 זה,וצעים לציבור על פי תשקיף אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המ

 ביחס להנפקה על פי תשקיף זה. יתקבל טרם פרסומה של הודעה משלימה

* 

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף זה או  

למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות 

 או על התנאים לפיהם יוצעו בהודעה המשלימה. הערך המוצעים

* 

זה, תפרסם החברה הודעה משלימה כמפורט בסעיף פרסומו של תשקיף להשלמה לאחר 

תנאים הקבועים ה. רישום ניירות הערך של החברה למסחר מותנה בהתקיימות להלן 2.8

התנאים הנדרשים לפי הנחיות הבורסה בדבר פיזור מזערי, הון עצמי ) להלן 2.7בסעיף 

 .(שווי החזקות ציבור ושיעור החזקות ציבור במניות מינימאלי,

* 

באישור הבורסה לתשקיף זה משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר של אין 

המוצעים לציבור על פי ההודעה המשלימה. על אישור בקשה לרישום למסחר  ניירות ערך

המוצעים על פי ההודעה המשלימה יחולו הוראות תקנון הבורסה  של ניירות הערך

לרישום למסחר של ניירות הערך  בעת הגשת הבקשה ההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקףו

 המוצעים לציבור על פי ההודעה המשלימה.

* 

מניות רגילות, למסחר של החברה קיבלה מהבורסה אישור עקרוני המתייחס לרישום 

ש״ח ע.נ. כ״א של החברה, אגרות חוב )לרבות בדרך של  0.01רשומות על שם, בנות 

שיהיו ומעת לעת(, אגרות חוב  הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, ככל

הניתנות להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב 

הניתנות להמרה למניות החברה, ככל שיהיו ומעת לעת(, כתבי אופציה הניתנים למימוש 

למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות 

בנוסף תוכל החברה להציע תוך כדי . למניות החברה וניירות ערך מסחרייםלהמרה 

ח צעו באמצעות דו"(, שיוניירות הערך: "בסעיף זה )להלן (ATMהמסחר בבורסה )מנגנון 

ותקנות ניירות ערך  1986-, תשכ"חהצעת מדף אשר יוגשו בהתאם לחוק ניירות ערך

"( ושיפורסם מכוח דוח הצעת מדף: ")להלן 2005-)הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו

 "(.המדף לתשקיף האישור העקרוניתשקיף זה )"

* 

"ל, הנ הערך ניירות לרישום אישור מהווה אינו המדף תשקיףל העקרוני האישור מתן

 למסחר ערך ניירות לרישום לבקשה הבורסה אישור לקבלת כפוף יהיה למסחר ורישומם

 .המדף הצעתח דופי -על

* 
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כאמור משום התחייבות למתן אישור  המדף תשקיףל לראות במתן האישור העקרוני אין

ישום ניירות ח הצעת המדף. על אישור בקשה לרדו פי על למסחר הערך ניירות לרישום

 שתהיינה כפי וההנחיות הבורסהח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הערך למסחר על פי דו

 .המדף עתהצח דופי  על לרישום הבקשה בעת בתוקף

* 

 בתשקיף המובאים לפרטים אישור המדף לתשקיף העקרוני באישור לראות אין, כן כמו

 טיב על או החברה על דעה הבעת משום בו ואין לשלמותם או למהימנותם או זה מדף

 .המדף הצעת בדוח יוצעו הם בו המחיר על או המדף בתשקיף המוצעים הערך ניירות

 

 

 הרווח, קרנות ויתרת הון 3.1

 

 התשקיףשל החברה נכון למועד  הרשום, המונפק והנפרע הון המניות 13.1.

 

 הון מונפק ונפרע  רשוםהון    סוג המניות 

 100  10,000,000,000  מניות רגילות בנות 

 כ"א  .נ.עש"ח  0.01

 "(המניות)להלן: "

 

 1ש"ח(באלפי ))יום הקמה(  2016במאי  4ון של החברה ליום הה 23.1.

  

 - נכסים

 - התחייבויות

 - הון

 - הון ה"כ התחייבויות וס

  

 

מותנה, בין היתר, בכך שההון העצמי של החברה  המוצעות הרישום למסחר של המניות 1.3.3

 מאיב 4. נכון ליום ש"חמיליון  35לאחר הרישום למסחר בבורסה לא יפחת מסך של 

 "ח.ש 1, עמד הונה העצמי של החברה על 2016

להלן ובכפוף  2.3המכרז להצעת ניירות הערך לציבור כאמור בסעיף לאחר השלמת  

תקצה החברה  ,כך שכתוצאה מהשלמתו תעמוד החברה בתנאי הסף ,להשלמתו

 של החברה מניות 180,000,000 (,להלן 3.6כהגדרתם בסעיף )למשקיעים הראשונים 

ש"ח.  מיליון 180בסך כולל של  סכום ההשקעה כנגד העברת"( ההשקעה מניות)להלן: "

לאחר הקצאת מניות ההשקעה תפרסם החברה דוח מיידי ובו אישור רואה החשבון של 

 סך של כתוצאה מהקצאת מניות ההשקעה עומד הונה העצמי של החברה עללפיו החברה, 

                                                           
 אלפי ש"ח. 1-סכום נמוך מ  1



 

 4 -א 
 

מיליון ש"ח, ומבלי להתייחס לתוצאות העסקיות של החברה לאחר תאריך הדוחות  180-כ

 תשקיף זה.ל 9פרק בהכספיים המצורפים 

ימים מסחר  7-על כן, הקצאת המניות לציבור על פי תשקיף זה תיעשה לא יאוחר מ

עים ילאחר הקצאת מניות ההשקעה למשקובסמוך בבורסה לאחר מועד המכרז הציבורי 

את הקצאת מניות ההשקעה למשקיעים הראשונים ואת הקצאת , כך שיראו הראשונים

שהתקבלו מהנפקה ראשונה של ניירות ערך של כספים של כמקשה אחת  המניות לציבור

                   .החברה אשר נרשמו למסחר בבורסה בישראל
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 ההצעה – 2פרק 

 

( 2()1)א16לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם להוראות סעיף 

קנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, תול 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

"תקנות הודעה משלימה", בהתאמה(. במסגרת -)להלן: "ההודעה המשלימה" ו 2007-תשס"ז

ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, 

המועד והתקופה להגשת הזמנות  שינויים ככל שיהיו, בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים וכן

 . להלן 2.8סעיף על פי תשקיף זה. לפרטים בנוגע להודעה המשלימה ראו 

 

 ר ובלצי המוצעים הערך ניירות 2.1

 מוצעים בזה לציבור ניירות הערך שלהלן על ידי החברה:

, במחיר של כ״א של החברה .נ.ש״ח ע 0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  40,000,000

מניות האו " ״המניותלהלן: ״) ש"ח 400,000 ש"ח למניה, ובערך נקוב כולל של 1

 ."(המוצעות

 

 ההצעה לציבור מבנה 2.2

יחידות, בהצעה אחידה כאמור בפרק ב'  40,000-לציבור ב המוצעות תוצענה המניות

תקנות אופן )להלן: " 2007-לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז

ומחירה המינימלי  "(, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידהציבורלהצעה 

 כדלקמן: הינם

 

 ש"ח 1,000 למניה ש"ח 1מניות רגילות במחיר מינימאלי של  1,000

 ש"ח 1,000 סה"כ המחיר המינימאלי ליחידה

 

המחיר המינימאלי ליחידה )להלן: " ש"ח 1,000 -ז לא יפחת מרכמחיר היחידה שייקבע במ

 "(.ליחידה

 

 פרטי ההצעה האחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה 2.3

 

 התקופה להגשת הזמנות ליחידות 2.3.1

במסגרת  ויפורט ,, לרבות שעת פתיחת המכרז וסגירתוהמכרז על יחידות המניותמועד 

( שעות מסחר ממועד פרסום ההודעה 5ההודעה המשלימה, ובלבד שיחלפו לפחות חמש )

יום הגשת " או "יום המכרז)להלן: " המשלימה ועד תחילת התקופה להגשת הבקשות 
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 ."(הבקשות

וכן כל בעלי העניין בחברה, הכוללים את כל חברי  ים בחברההמשקיעים הראשונ

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש אינם  דירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה וחברת הניהול

 להלן. 3.6ראו סעיף ים בחברה טים נוספים בדבר המשקיעים הראשונלפר הזמנות.

 

 הגשת בקשות לרכישת יחידות 2.3.2

לרכז ההנפקה, אשר פרטיו יפורסמו וגשנה בקשות לרכישת יחידות במסגרת המכרז ת

או באמצעות סניפי בנקים או חברים במישרין ״( ההנפקה רכז)להלן: ״ בהודעה המשלימה

בקשה שתתקבל אצל המורשים  .״(המורשים לקבלת בקשותאחרים בבורסה )להלן: ״

ביום המכרז, או שתתקבל אצל רכז ההנפקה לאחר  17:00לקבלת בקשות לאחר השעה 

, לא תיענה על ידי "(המועד האחרון להגשת הבקשות)להלן: " באותו יום 18:00השעה 

החברה. הבקשות לרכישת יחידות תועברנה לרכז ההנפקה על ידי המורשים לקבלת בקשות 

במעטפות סגורות, אשר תישמרנה סגורות עד למועד האחרון , 18:00ביום המכרז עד השעה 

על ידי רכז ההנפקה, ביחד עם הבקשות אשר להגשת הבקשות, ותוכנסנה לתיבה סגורה 

 הוגשו ישירות אליו.

 הבקשות תעמודנה בתנאים הבאים: 

 היחידה מחיר ואת לרכוש מבקש שהוא היחידות מספר את בבקשתו יציין מבקש כל .א

 מחיר בה שהוצע בקשה .ליחידה המינימאלי מהמחיר יפחת לא אשר, ידו על המוצע

 .הוגשה שלא כבקשה יראוה, ליחידה המינימאלי מהמחיר הנמוך

 ובמרווחים, ליחידת מניות שונים במחירים בקשות שלוש עד להגיש רשאי מבקש כל .ב

 ,ח"ש 0.01יהיו בסך של  בין המחיר הנקוב בבקשות ובלבד שמרווחי המחיר הנקובים

באופן שבו המדרגה הראשונה שבה ניתן יהיה להזמין יחידת מניות מעל המחיר 

, ח"ש 1000.2ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר של  ש"ח 1000.1המינימאלי, הינה 

בקשה שתנקוב במחיר שאינו במרווח שנקבע כאמור, תעוגל למחיר  .'וכו ח"ש 1000.3

 במרווח הקרוב כלפי מטה.

לצורך פרק זה, לרבות מי שמחזיק ביחד עימו וכן בן משפחה הגר  "מזמיןאו " "מבקש"

 .להלן 2.12וכן משקיע מסווג המזמין יחידות על פי סעיף  עימו

 של כלשהו חלק לגבי שתוגש בקשה. בלבד שלמות יחידות לרכישת בקשות להגיש ניתן .ג

 ,בלבד בה הנקוב השלמות היחידות מספר לגבי המוגשת כבקשה אותה יראו, יחידה

 שמספר בקשה. מלכתחילה בה נכלל לא כאילו אותו יראו בבקשה הכלול היחידה וחלק

 .תתקבל לא אחת מיחידה פחות בה הנקוב היחידות

 חשבית בקשה כל. חוזרות בלתי הינןבמכרז  יחידות לרכישת הבקשותבכפוף לכל דין,  .ד

 כתוצאה לו שיוקצו הערך ניירות את לקבל המבקש מצד חוזרת בלתי כהתחייבות

, המלא המחיר אתההנפקה  רכז באמצעות ולשלם ,לבקשתו חלקית או מלאה ענותימה

 היענות עקב לו שיוקצו הערך ניירות של, וההודעה המשלימה התשקיף תנאי פי על

. הגשת בקשות על ידי המורשים וההודעה המשלימה התשקיף תנאי פי עללבקשתו 
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לקבלת בקשות עבור לקוחותיהם תיחשב כהתחייבות מצידם להיות אחראים וחייבים 

התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות  ורכז ההנפקה, לתשלום מלוא כלפי החברה

 שהוגשו באמצעותם ואשר נענו, במלואן או בחלקן.

 יחידות 10,999כל מזמין רשאי להזמין כמות יחידות אשר לא תעלה, בסך הכל, על  .ה

אשר, בהנחה של הקצאת כל המניות המוצעות,  "(המרבית היחידות כמות)להלן: "

התקבלה הזמנה ממזמין  של החברה. מהון המניות המונפק והנפרע 4.99%-כ נהוותה

 המרבית יראו הזמנה זו כהזמנה לרכישת כמות היחידות בגין כמות העולה על כמות

 ובאופן המפורט להלן: המרבית בלבד היחידות

ראשית יילקחו בחשבון היחידות הנקובות בבקשה הנוקבת במחיר היחידה הגבוה .   1

 "(;הבקשה הראשונהבס"ק זה: "ביותר ועד לכמות היחידות המרבית )להלן 

במקרה בו מספר היחידות הנקובות בבקשה הראשונה נמוך מכמות היחידות . 2

המרבית כאמור יילקחו בחשבון יחידות נוספות מתוך הבקשה הנוקבת במחיר 

"( הבקשה השנייההיחידה הגבוה ביותר מבין הבקשות שנותרו )להלן בס"ק זה: "

 במצטבר;וזאת עד לכמות היחידות המרבית 

במקרה ובו מספר היחידות הנקובות בבקשה הראשונה ובבקשה השנייה נמוך . 3

מכמות היחידות המרבית, יילקחו בחשבון יחידות נוספות מתוך הבקשה השלישית 

 שנותרה וזאת עד לסך של כמות היחידות המרבית במצטבר.

 

 פתיחת המעטפות 3.2.3

פתחנה המעטפות בנוכחות י, תיפתח התיבה ות18:00השעה  רביום המכרז, בסמוך לאח

על קיום  של החברה, אשר יפקח המבקר ורואה החשבון , נציג רכז ההנפקהנציג החברה

 יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז. וכן נאות של הליכי המכרז

 

 אופן קביעת המחיר ליחידה והקצאת היחידות 2.3.4

 מחיר, תונפקנה במחיר אחיד ליחידה )להלן: "בקשות לרכישתן תענינההכל היחידות ש

"(, אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר, אשר הבקשות לרכישת האחיד המחיר" או "הרכישה

יחידות במחיר זה, ביחד עם בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממנו, יספיקו להקצאת כל 

 .וההודעה המשלימה היחידות המוצעות לציבור על פי תשקיף זה

 

 חלוקת היחידות למבקשים אופן 2.3.5

 הקצאת היחידות תיעשה כמפורט להלן: 

)לרבות יחידות  כלולות בבקשות שתתקבלנההמספר הכולל של היחידות הבמקרה ש .א

יפחת  להלן( 2.12כאמור בסעיף  ,שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים

תענינה כל הבקשות  -על פי התשקיף  מהמספר הכולל של היחידות המוצעות לציבור

להלן.  2.7ף בסעיבמלואן, בכפוף להתקיימות דרישות תקנון והנחיות הבורסה כמפורט 

ויתרת  יהיה מחיר היחידה למבקשים המחיר המינימאלי ליחידה ,כזה במקרה
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אם וככל שייחתם הסכם  ,להלן 2.14היחידות תירכשנה על ידי החתמים כאמור בסעיף 

 .חיתום

)לרבות יחידות לל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה במקרה בו המספר הכו .ב

יהיה שווה להלן(  2.12שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים, כאמור בסעיף 

עשה יתהמוצעות או יעלה על מספר היחידות המוצעות לציבור, הקצאת היחידות 

 כדלקמן:

 .במלואןתענינה  -בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד  (1)

 לא תענינה. -בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד  (2)

כאמור  ,תקבלו ממשקיעים מסווגיםיחידות שה בקשות לרכישתלא כולל ) בקשות (3)

 הנוקבות בקשותשהמחיר הנקוב בהן שווה למחיר האחיד )" להלן( 2.12בסעיף 

כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות  ,תענינה באופן יחסי -"( האחיד במחיר

ענות לבקשות במחיר ליחידה הגבוה ישיוותר לחלוקה לאחר ה ,המוצעות לציבור

חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות  אם וככל שתהיינה, מהמחיר האחיד,

שהזמין במחיר האחיד לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות 

יכוי חלקם של המשקיעים המסווגים )כאמור בסעיף בנ שבהן ננקב המחיר האחיד

 .להלן( 2.12

 להלן. 2.12הקצאת יחידות למשקיעים מסווגים תיעשה כמפורט בסעיף  (4)

 תתקיימנה דרישות הפיזור המזעריאם בשל הקצאה כאמור בפסקה ב' לעיל, לא  .ג

להלן, אזי תבוטל עדיפות ההקצאה למשקיעים מסווגים,  2.7.3במניות כאמור בסעיף 

 וכל הבקשות במכרז תענינה כדלקמן:

תענינה  –בקשות הנוקבות במחיר ליחידת מניות הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה  (1)

 במלואן.

לא  – נמוך מהמחיר האחיד ליחידהה ליחידת מניות בקשות הנוקבות במחיר (2)

 תענינה.

בקשות )לרבות בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים( הנוקבות במחיר האחיד  (3)

תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך יחידות המניות  – ליחידה

ענות לבקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר יהמוצעות, )שיוותר לחלוקה לאחר ה

האחיד ליחידה( חלק השווה ליחס שבין מספר יחידות המניות שהזמין במחיר 

שות האחיד לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות )כולל בק

 ממשקיעים מסווגים( שבהן ננקב המחיר האחיד.

לעיל, לא תתקיימנה דרישות הפיזור המזערי  ג'אם בשל הקצאה כאמור בפסקה  .ד

תבוצע ההקצאה במחיר האחיד , אזי להלן 2.7.3בסעיף כאמור במניות כנדרש 

 :כדלקמן

 לא תענינה. -נמוך מהמחיר האחיד שהמחיר הנקוב בהן בקשות  (1)
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)לרבות  גבוה מהמחיר האחידמחיר האחיד ו/או הנקוב בהן שווה לחיר משהבקשות  (2)

 מבקשתענינה באופן יחסי, כך שכל , בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים(

הגבוה מהמחיר האחיד, יקבל מתוך סך כל היחידות במחיר במחיר האחיד ו/או 

אחיד במחיר ה ביקש, מספר השווה ליחס שבין מספר היחידות שלציבור המוצעות

היחידות הכלולות בכל כל  ךסליחידה ו/או במחיר ליחידה הגבוה ממנו לבין 

 .הבקשות, בהן ננקב המחיר האחיד ו/או מחיר ליחידה הגבוה ממנו

דרישות הפיזור המזערי במניות לעיל לא תתקיימנה ד' ה לפי סעיף אכתוצאה מהקצאם  .ה

אשר לא יפחת ליחידה,  חדש, רכז ההנפקה יקבע מחיר אחיד להלן 2.7.3 בסעיףמפורט כ

״(. המחיר האחיד החדש החדש האחיד המחירמהמחיר המינימאלי ליחידה )להלן: ״

יהיה המחיר ליחידה הגבוה ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את היחידות המוצעות 

 , ובלבד שלמבקש לאלהלן 2.7.3 באופן שיתקיים הפיזור המזערי כאמור בסעיף

מזה שהזמין או במחיר ליחידה גבוה מזה שננקב  נה יחידות במספר גבוהיתוקצ

עשה ההקצאה בהתאם לאמור יכאמור בפסקה זו, ת חדשנקבע מחיר אחיד . בבקשתו

 " ייראו כאילו נאמר ״המחיר האחיד החדש״.׳ לעיל ובמקום "המחיר האחידדסקה בפ

לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי ה' אם גם היענות כאמור בפסקה  .ו

נה ולא יגבו יתבוטל ההנפקה, המניות לא תוקצלהלן,  2.7.3במניות כנדרש בסעיף 

 כספים מהמבקשים בגינה.

 

אם כתוצאה מהקצאת המניות המוצעות כאמור לעיל יווצרו שברים, הם יעוגלו, ככל הניתן,  2.3.6

עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. 

 יירכשו על ידי רכז ההנפקה.

 

לו כתוצאה  תוקצינהכל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות ש 2.3.7

 מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.

 

 ה נוספת לכלל המזמיניםהקצא 8.2.3

 אופן בתקנות כהגדרתהיתר,  חתימת תהא בוהמשלימה, במקרה ש בהודעה לאמור בכפוף

הזמנות במחיר  שהגישו המזמינים לכלל להקצות רשאית החברה תהא, לציבור הצעה

 של נוספת כמות, העניין לפי, ממנו הגבוה במחיר או החדש האחיד במחיר או האחיד

חמישה עשר  על יעלה שלא בהיקף, המשלימה בהודעה תפורט אשר, המוצעיםהערך  ניירות

 לסעיף םבהתא יוקצו אשר, המשלימה ההודעה פי על שהוצעה מהכמות 1(%15) אחוזים

 .לעיל 2.3.5

 

                                                 

 6,000) ש״ח ע.נ. כ״א של החברה 0.01רגילות, רשומות על שם, בנות מניות  6,000,000כלומר הקצאה נוספת של   1
 לעיל. 2.1בכפוף לאמור בסעיף  יחידות(
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 חשבון מיוחד  2.4

 

נושא המכרז, יפתח רכז ההנפקה אצל תאגיד בנקאי חשבון נאמנות מיוחד  יוםסמוך לפני     2.4.1

את פרטיו )להלן: מורשים לקבלת בקשות וימסור ל ,על שם החברה בקשר להנפקהפירות 

״(. החשבון המיוחד ינוהל על ידי רכז ההנפקה באופן בלעדי עבור ובשם החשבון המיוחד״

כל  ."(חוק ניירות ערך)להלן: " 1986-בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח החברה

רו לחשבון הכספים שיתקבלו בגין הבקשות לרכישת היחידות הכלולים בבקשות שנענו יועב

 המיוחד.

 

 אשר בקשות לקבלת המורשים יפקידו, המכרז יום שלאחר הראשון המסחרביום  2.4.2

, המיוחד בחשבון, בצהריים 12:30 השעה עד, בקשותיהם את המבקשים הגישו באמצעותם

 2.3.4 בסעיף כאמור הבקשה נענתה לגביהן אשר היחידות עבור המגיעה התמורה מלוא את

 על ריבית ונושאילא צמודים  שקליים נזילים בפיקדונות יושקעו האמורים הכספים. עילל

 .יומי בסיס

 

 , ההון העצמי המינימאליהפיזור המזעריבמלואן דרישות הבורסה לעניין  תתקיימנההיה ו     2.4.3

תוך יום עסקים אחד אזי להלן,  2.7ושווי ושיעור אחזקות ציבור במניות כאמור בסעיף 

לחברה את כל הכספים  יעביר רכז ההנפקהההנפקה, תמורת לאחר שנתקבלו אצלו כספי 

שהופקדו בחשבון המיוחד בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם, בניכוי הסכומים אשר יגיעו 

לחתמים ולמורשים לקבלת בקשות, על פי הסכם החיתום, כנגד העברת תעודות בגין 

. כל עוד לא הועברה תמורת ההנפקה "(מועד ההקצאה)להלן: " שומיםהמניות לחברה לרי

צמודים  אלחברה, תוחזק תמורת ההנפקה בחשבון המיוחד ותושקע בפיקדונות נזילים ל

 .נושאי ריבית

 

 לעיל, תבוטל 2.4.3בסעיף אם יתברר כי לא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט  2.4.4

 .ההנפקה, לא יוקצו ניירות הערך המוצעים ולא ייגבו כספים מהמזמינים

 

 הודעה על תוצאות ההנפקה  2.5

 

ביום המסחר הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות, תימסר הודעה על ידי  10:00עד השעה  2.5.1

, למבקשים אשר בקשותיהם נענו המורשים לקבלת בקשותרכז ההנפקה, באמצעות 

ליחידה שנקבע במכרז, כמות האחיד במלואן או בחלקן. ההודעה תציין את המחיר 

 יום ובאותו, ההודעה קבלת עם .היחידות שתוקצינה ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן

 אשר בקשותיהם ליחידות נענו, כולן או חלקן, המבקשים יעבירו, בצהריים 12:30 השעה עד

 בגין מהם המגיעה התמורה מלוא את, ההנפקה לרכז, בקשות לקבלת המורשים ותבאמצע

בסעיף , לחשבון המיוחד כאמור האמורה בהודעה כאמור הזמנתם נענתה לגביהן היחידות
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 .לעיל 2.4

 

תודיע החברה בדוח מיידי לרשות  ,הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות עסקיםהביום  2.5.2

ימי עסקים נוספים שלאחר מכן  (3) ניירות ערך ולבורסה על תוצאות המכרז, ותוך שלושה

 .תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית

 

 פיצול וויתור  ,תעודות מניה 2.6

 

זה, כולה או מקצתה, תעביר החברה  תשקיף נענתה החברה לבקשה לרכישת יחידות על פי 2.6.1

למזמינים שבקשתם לרכישת יחידות נענתה, תוך יום עסקים אחד מהיום בו נתקבלו 

הכספים אצל רכז ההנפקה, את ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה 

באותן  ותואשר תמורתן שולמה במלואה, על ידי משלוח תעודות מניה בגין המניות הכלול

. "(החברה לרישומים)להלן: " בנק דיסקונט לישראל בע"משל  חידות, לחברה לרישומיםי

הערך המוצעים לא תיעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה כי התקיימו דרישות  העברת ניירות

ויתר התנאים לרישום מינימאלי פיזור מזערי, שווי ושיעור החזקות ציבור, הון עצמי 

 .להלן 2.7ף בסעימור כאלמסחר של ניירות הערך המוצעים 

 

להעברה, לפיצול או לוויתור לטובת אחרים על ידי הגשת בקשה על  המניות תהיינה ניתנות 2.6.2

בצירוף התעודה. כל ההוצאות הכרוכות לפי עניין, כך לחברה בנוסח המקובל למטרה זו, 

בהעברה, פיצול או ויתור, כאמור, והיטלים אחרים אם יהיו כאלה, יחולו על המבקש 

 וישולמו על ידו. 

 

משקיעים שתוקצינה ל, לרבות המניות הקיימות והמוצעות של החברהכל המניות  2.6.3

 לרישומים.יירשמו במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה  הראשונים,

 

 פיזור מזערי, שיעור ושווי החזקות ציבור והון עצמי רישום למסחר,  2.7

 

 על פי הנחיות הבורסה, רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה 2.7.1

לחברה חדשה מסוגה של החברה כפוף לקיום דרישות הרישום לפי הנחיות הבורסה 

הון דרישות בדבר פיזור מזערי, שווי החזקות ציבור מינימלי ו, לרבות הנרשמת בבורסה

הרישום  . בנוסף,״(הבורסה לרישום למסחרדרישות ״ )לעיל ולהלן:עצמי מינימאלי 

מיידי על תוצאות ההנפקה ולפני הרישום מותנה בכך שהחברה תודיע בדיווח  למסחר

ההנפקה, וכן בכך למסחר על ההון המונפק והנפרע של החברה לפני ההנפקה ואחרי 

 .שהחברה תפרסם דיווח מיידי לפני הרישום למסחר, בדבר עמידתה בדרישת ההון העצמי

 

, של החברה רישום למסחר בבורסה של המניות המוצעות מותנה בכך שההון העצמי 2.7.2

ששווי  ש"ח;מיליון  35-לאחר הרישום למסחר לא יפחת מ כהגדרתו בתקנון הבורסה,
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שיעור  "ח;מיליון ש 30-במניות החברה לאחר הרישום למסחר לא יפחת מהחזקות הציבור 

 .15%החזקות הציבור לאחר הרישום למסחר יעמוד על לפחות 

לתקנון הבורסה, החברה  ( בפרק ו' להנחיות על פי החלק השני1ב)1להוראות סעיף  בהתאם 

ור רואה היות שהמציאה אישים חודש 12להשלמת תקופת פעילות של הדרישה פטורה מ

בדבר  לפירוט .לפקודה 3א64כמשמעותה בסעיף  ,במקרקעיןקרן להשקעות  חשבון כי הינה

 לתשקיף. נספח א'ראו  אישור רואה החשבון כאמור

 

על פי הנחיות הבורסה, רישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה בבורסה  2.7.3

באופן שמספר המחזיקים המזערי לא בפיזור מזערי של החזקות הציבור במניות  מותנה

  ש"ח. 16,000-מחזיקים ושווי ההחזקה המזערי לכל מחזיק לא יפחת מ 352-יפחת מ

 למחזיק מזערי החזקה שווי על עולה החזקותיו ששווי אחד מחזיק - "מחזיק" זה בסעיף 

 עולה במשותף החזקותיהם ששווי, אחרים עם ביחד מחזיק או, לעיללפי סעיף זה  הנדרש

 .כאמור למחזיק המזערי ההחזקה שווי על

 

תבוטל ההנפקה על פי תשקיף זה ולא המפורטות לעיל, לא התקיימו דרישות הבורסה  2.7.4

, ולא ייגבו בגינם כספים ירשמו למסחר בבורסה ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה

 מהמזמינים.

, תשקיף זה כאמור לעיל פיבמקרה של ביטול הנפקת ניירות הערך המוצעים לציבור על  

על תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה, ותפרסם החברה הודעה 

ביום העסקים הראשון שלאחר מכן בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה ביטול ההנפקה 

 .רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית

 

 יחידות על ידי חתמים להלן ותירכשנה 2.14בסעיף מפורט כבאם יופעל הסכם חיתום  2.7.5

, כך שלאחר הפעלת הסכם שיהפכו לבעלי עניין בחברה כתוצאה מההתחייבות החיתומית

החיתום כאמור, יפחת שווי ושיעור החזקות הציבור מהנדרש על פי הנחיות הבורסה ביחס 

 מסגרתפורטו ביופעלו הוראות בנוגע לחתמים כפי שילחברה חדשה מסוגה של החברה, 

 הודעה המשלימה. ה

 

  הודעה משלימה 2.8

 

 (2()1)א16לסעיף  בהתאם משלימה הודעה החברה תפרסם, זה תשקיף של פרסומו לאחר 2.8.1

החסרים  הפרטים כל יעודכנו או/ו יושלמו המשלימה ההודעה במסגרתת ערך. ולחוק נייר

ניירות  ובתנאי בכמותשיהיו,  שינויים, כלל בדבר רק, פרטים לא אך זה, לרבות בתשקיף

 המוצעים.  הערך

                                                 

הואיל והחברה התקשרה עם עושה שוק לצורך עשיית שוק במניות החברה, מס' המחזיקים המזערי על פי תקנון   2
 להלן. 2.14סעיף  ו. לפרטים אודות הסכם עשיית השוק, רא100חלף  35הבורסה וההנחיות על פיו, הינו 
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 ,זאת ובכלל משלימה הודעה לתקנות בהתאם הנדרשים הפרטים יכללו המשלימה בהודעה 2.8.2

 :כדלקמן הנתונים

 .התשקיף פי על לציבור המוצעים הערך ניירות של למסחר לרישום הבורסה אישור (א)

 .הציבור מטעם היחידות לרכישת הבקשות להגשת והמועד המכרז מועד (ב)

קביעת כמות ניירות הערך המוצעים לציבור והמחיר המזערי ליחידה. החברה רשאית  (ג)

להודיע בהודעה המשלימה על שינוי הכמות הכוללת של ניירות הערך המוצעים על פי 

תשקיף זה או על שינוי המחיר המזערי ליחידה, ובלבד שאף אחד מהם לא שונה ביותר 

מן המכפלה האמורה  30%-תשונה ביותר מ, ומכפלת הכמות במחיר לא 20%-מ

 הנגזרת מן הכמות והמחיר המזערי שצוינו בתשקיף זה.

המסווגים  המשקיעים שמות לרבות, שניתנו המוקדמות ההתחייבויות פירוט (ד)

 התחייבו להם היחידה ומחיר אופן ההצעה לציבור, כמות בתקנות כהגדרתם

 .המסווגים המשקיעים

 לרבות, המוצעים הערך ניירות בתנאי מהשינוי כתוצאה מתחייב תיקונו אשר פרט כל (ה)

 .הערך ניירות תמורתו הוצאות

באופן  ותופץ א"המגנ מערכת באמצעות ערך ניירות לרשות תוגש המשלימה ההודעה 

בלתי  לחלק המשלימה ההודעה תהפוך פרסומה עם. זה תשקיף פורסם שבהם ובמקומות

 נפרד מתשקיף זה.

 

 הימנעות מעשיית הסדרים  9.2

 

הדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להימנע מלעשות הסדרים ו החברה 2.9.1

שאינם כתובים בתשקיף בקשר להצעת ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה, הפצתם 

ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך על פי התשקיף 

 .ת ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיףלמכור א

 

תשקיף זה, להודיע לרשות ניירות ערך על  מתחייבים, בחתימתם על הדירקטוריםוהחברה  2.9.2

 .לעיל 2.9.1 ההתחייבויות כאמור בסעיף , הסותר את שלישיכל הסדר הידוע להם עם צד 

 

הדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להימנע מלהתקשר עם צד ו החברה 2.9.3

 .לעיל 2.9.1כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף  שלישי

 

הדירקטורים לא יקבלו הזמנות לניירות ערך מהנפקה זו ממפיץ שלא התחייב והחברה  2.9.4

 בכתב לנהוג בהתאם להוראות סעיף זה. 
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 הימנעות מדילול הון  10.2

 

בתקופה שהחל מתאריך פרסום התשקיף ועד הקצאת ניירות הערך על פי תשקיף זה, לא 

" דילול הון"תעשה החברה כל פעולה, להוציא ההנפקה לפי תשקיף זה, אשר יש בה משום 

  .1969-טי התשקיף, מבנהו וצורתו(, תשכ"טניירות ערך )פרכמשמעותו בתקנות 

 

 מיסוי ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה  11.2

 

 המוצעים ערך ניירות ממכירת הון רווח

, "(הפקודה)להלן: " 1961-מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א לפקודת 91 לסעיף בהתאם

 המס בשיעור במס חייב ישראל תושב יחיד ידי על ערך ניירות ממכירות 3אלייר הון רווח

 יראוכך ש, 25% על יעלה שלא בשיעור אך, לפקודה 121 לסעיף בהתאם היחיד של השולי

 לגבי למעט, זאת .של יחיד החייבת הכנסתו בסולם ביותר הגבוה כשלב ההון רווח את

 במישרין, המחזיק, קרי - בחברה" מהותי מניות בעל" שהינו יחיד ידי על ערך ניירות מכירת

 בחברה 5השליטה מאמצעי יותר או באחד לפחות %10-ב, 4אחר עם יחד או לבדו, בעקיפין או

. כאמור למכירה שקדמו החודשים 12-ב כלשהו במועד או הערך ניירות מכירת במועד -

 .30% על יעלה שלא בשיעור יהיה בידיו ריאלי הון רווח לגבי המס שיעור במצב זה

 ההון רווחב יחויב הערך ניירות בשל הצמדה והפרשי ריאלית ריבית הוצאות שתבע יחיד

 הוצאות לניכוי ותנאים הוראות לקביעת עד, 30% של בשיעור במס הערך ניירות ממכירת

 לגבי יחול לא כאמור המופחת המס שיעור. לפקודה( 9()א)א101 סעיף לפי ריאלית ריבית

 להוראות בהתאם", עסק"מ הכנסה בגדר היא הערך ניירות ממכירת בידיו שההכנסה יחיד

 121יחויב במס בהתאם לשיעור המס השולי לפי סעיף  . יחיד כאמורלפקודה( 1)2 סעיף

 לפקודה.

 החברות מס בשיעור ערך ניירות ממכירת ריאלי הון רווח על במס חייב יהיה אדם בני חבר

 (.25% - 2016 המס משנת החל) לפקודה 126 בסעיף הקבוע

 פטורים, לפקודה( 2)9 סעיף לפי ממס הפטורים וגופים גמל קופות וכן פטורה נאמנות קרן

 על. הסעיף לתנאי ובכפוף בהתאם, כאמור ערך ניירות ממכירת הון רווחי בגין ממס

 הכנסתו על החל המס שיעור יחול ערך ניירות ממכירת חייבת נאמנות קרן של הכנסותיה

 .בידיו" יד משלח"מ או" עסק"מ הכנסה בידיו מהווה אינה שההכנסה יחיד של

 שמקורו בניירות ערך בידי יחיד, הנקובים במטבע חוץ אולעניין חישוב רווח ההון הריאלי 

 שערכם צמוד למטבע חוץ, יראו את שער המטבע כמדד.

                                                 

 .לפקודה 88 בסעיף זה מונח כהגדרת  3
 .לפקודה 88 בסעיף זה מונח כהגדרת  4
 .לפקודה 88 בסעיף זה מונח כהגדרת  5
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 ערך ניירות במכירת הון רווחי על ממס פטור( אדם בני חבר או יחיד) 6חוץ תושב, ככלל

 שניירות ובלבד בישראל שלו הקבע במפעל אינו ההון רווח אם, בישראל בבורסה הנסחרים

 בני חבר לגבי יחול לא לעיל האמור עם זאת, .בבורסה למסחר שנרשמו לאחר נרכשו הערך

 או 25%-ל הזכאים או, הנהנים או, בו שליטה בעלי הם ישראל תושבי אם חוץ תושב אדם

 כאמור בעקיפין או במישרין, החוץ תושב האדם בני חבר של מהרווחים או מההכנסות יותר

 אמנת הוראות שיחולו אפשר, ככלל, חל אינו כאמור שפטור במקרה. לפקודה א68 סעיף לפי

 של מראש להמצאה בכפוף, החוץ תושב של התושבות למדינת ישראל בין( קיימת אם) המס

 .המסים מרשות מתאים אישור

ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם  לעניין

לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת 

, חייב )כהגדרת מונח זה בתקנות 2002-יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התשס"ג

ה במכירת ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של האמורות( המשלם למוכר שהוא יחיד תמור

או  7מרווח ההון הריאלי או מהתשלום לפי העניין. לגבי נייר ערך שאינו צמוד למדד %25

. חייב המשלם למוכר שהוא חבר בני אדם 15%למטבע חוץ ינוכה מס במקור בשיעור של 

)א( לפקודה 126תמורה במכירת ניירות הערך ינכה מס בשיעור של מס חברות לפי סעיף 

אלי. זאת, בכפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור ימרווח ההון הר

 שהופק ע"י רשות המיסים ובכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע.

הקבועים בתקנות. כמו  מסוימיםמס במקור כאמור בהתקיים תנאים  ינוכהלתושב חוץ לא 

פות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס כן, לא ינוכה מס במקור לקו

 במקור לפי הדין.

אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 

)ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על ידי המוכר בגין מכירה 91

אר של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות ערך בששת בינו 31ביולי וביום  31כאמור, ביום 

 החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

, בבורסה ממסחר יימחקו זה תשקיףטיוטת  פי על המוצעים הערךשניירות  ככל, ככלל

 עוד כל, מהתמורה 30% יהיה( המחיקה לאחר) מכירתם בעת במקור שינוכה המס שיעור

 פטור לרבות) אחר במקור מס ניכוי שיעור על המורה השומה מפקיד אישור הומצא לא

 .(במקור מס מניכוי

 

 קיזוז הפסדים

 היו אילו בהם במקרים רק בקיזוז יותרו, המוצעים הערך ניירות ממכירת הפסדים, ככלל

, חברה או יחיד בידי הערך ניירות ממכירת הון הפסד. במס חייבים היו הם הון רווחי נוצרים

                                                 

 למעט, העניין לפי, ההצמדה הפרשי או הניכיון דמי, הריבית קבלת ביום חוץ תושב שהוא מי - "חוץ תושב"  6
 להגדרת 3 בפסקה זה מונח כהגדרת, קרוב( 2; )המנפיק האדם בני בחבר מהותי מניות בעל( 1: )מאלה אחד
 לו נותן, המנפיק האדם בני בחבר שעובד מי( 3; )המנפיק האדם בני חבר של, לפקודה 88 בסעיף קרוב

 השומה פקיד של דעתו להנחת הוכח אם אלא עימו מיוחדים יחסים לו שיש או מוצרים לו מוכר, שירותים
 חברה( 4; )כאמור היחסים של מקיומם שהושפעו ומבלי לב בתום נקבעו הניכיון דמי או הריבית ששיעור
 .לפקודה א68 בסעיף לקבוע בהתאם, ישראל תושבי בידי המוחזקת חוץ תושבת

 לפקודה. 91בסעיף  זה מונח כהגדרת  7
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 בין, לפקודה 92 בסעיף הקבועים העקרונות פי על ריאלי הון רווח כנגד לקיזוז יהיה ניתן

 למעט) לה מחוצה אם ובין, בישראל( סחיר ערך נייר לרבות) מנכס נוצרו רווח/ההפסד אם

 המס בשנת שהיה הון הפסד(. 3.5-ל 1 של ביחס יקוזז אשר חייב אינפלציוני הון רווח

. הערך נייר מאותו ריבית או דיבידנד הכנסות כנגד גם קיזוז בר יהיה הערך ניירות ממכירת

 כנגד גם, מס שנת באותה, קיזוז בר יהיה הערך ניירות ממכירת המס בשנת שהיה הון הפסד

 או הריבית על החל המס ששיעור ובלבד, אחרים ערך מניירות ריבית או דיבידנד הכנסות

 . 25% על עולה אינו החברה או היחיד שקיבלו אחרים ערך מניירות הדיבידנד

 לפקודה( ב)92 בסעיף כאמור בלבד הון רווח כנגד יקוזז, לעיל כאמור לקזזו ניתן שלא הפסד

 השומה לפקיד שהוגש ובלבד, ההפסד נוצר בה השנה לאחר, זו אחר בזו, הבאות המס בשנות

 תקנות ברשומות תיקון פורסם 2011 באוגוסט 31 ביום. ההפסד היה בה המס לשנת דוח

 בקרן יחידה במכירת, ערך נייר במכירת הון מרווח או מתשלום, מתמורה ניכוי) הכנסה מס

 במסגרת כי נקבע כאמור התיקון במסגרת. 2011-א"התשע(, עתידית בעסקה או נאמנות

 קרנות של יחידות, נסחרים ערך ניירות ממכירת במקור המס ניכוי לצורכי ההון רווח חישוב

 הפסד את במקור המס בניכוי החייב יקזז"( סחירים ניירות)" עתידיות ועסקאות נאמנות

 שנת באותה נוצר שהרווח לכך ובכפוף בניהולו שהיו סחירים ניירות ממכירת שנוצר ההון

 התיקון תחולת. האמור המועד לאחר ובין ההפסד יצירת טרם בין, ההפסד נוצר שבה מס

 . 2012 ,בינואר 1 מיום החל הינה כאמור

חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, ל 6 בסעיף כהגדרתו ערך מניירות ריאלי הפסד

 אותו לפני קוזז ולא 2006 בינואר 1-ה יום לפני שהיה(, ביטולו לפני כנוסחו) 1985-תשמ"ה

 כנגד רק לקיזוז יהיה ניתן, כאמור 6 סעיף הוראות לפי הבאות לשנים להעבירו ושניתן יום

 . בבורסה הנסחרים ערך ניירות ממכירת רווח

 מסכום יופחת, אדם בני חבר ידי על מניה במכירת, לפקודה ג94 סעיף להוראות בהתאם

 24 במשך המניה בשל שהתקבל דיבידנד סכום, המניה ממכירת נוצר אשר ההון הפסד

 מס עליו ששולם דיבידנד למעט, ההפסד מסכום יותר לא אך למכירה שקדמו החודשים

 .יותר או 15% של בשיעור בישראל

 

 קיזוז הפסדים בידי בעל מניות בחברה

הכנסות שמחולקות  קרן השקעות במקרקעין הינה גוף שקוף לצרכי מס ובהתאם לכך

מהחברה לבעלי המניות שומרות על סיווגן, כך שחלוקת הכנסות מדמי שכירות מהוות 

הכנסה פירותית, הכנסות משבח מקרקעין מהוות הכנסה הונית וככל שלבעלי המניות 

הפסדים ברי קיזוז כנגד הכנסה זו בהתאם לסיווג ההכנסה, קיזוז זה מתאפשר בתיקם 

 האישי. 

 הקשורות המס השלכות את לשקול יש, כספים השקעות על החלטות לתקב בעת כמקובל

 של מוסמכת פרשנות להיות מתיימר אינו לעיל האמור. המוצעים הערך בניירות בהשקעה

 ניירות למיסוי הנוגעות המס הוראות של ממצה תיאור או לעיל הנזכרות החוק הוראות

 ולנסיבות המיוחדים לנתונים בהתאם, בנדון מקצועי יעוץ במקום בא ואינו, ערך
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 מקצועי יעוץ לקבלת יפנו המוצעים הערך ניירות רוכשי כי מוצע. משקיע לכל הייחודיות

 .ערך נייר רוכש לכל הנוגעים המיוחדים לנתונים בהתאם

 

 המשקיעים המסווגים  21.2

 

במהלך התקופה שעד פרסום ההודעה המשלימה, תהיה החברה רשאית להתקשר  2.12.1

בהתקשרות מוקדמת ביחס לחלק מהיחידות המוצעות לציבור, עם משקיעים מסווגים, 

, לפיה תקבל החברה מהמשקיעים 8לתקנות אופן הצעה לציבור 1כהגדרתם בסעיף 

המסווגים התחייבות מוקדמת להגשת הזמנות במכרז לרכישת היחידות המוצעות כפי 

 שיפורט בהודעה המשלימה.

 

  זה:  2.12.2 בסעיף 2.12.2

המניות שהוגשו לגביהן הזמנות במחיר  כמות שבין היחס - ״של המניות יתר חתימת״

 יחידת המניות שנקבע, לבין הכמות שנותרה לחלוקה, ובלבד שהוא עולה על אחד. 

 ממנה שנוכתה לאחר, במכרז שהוצעה המניות כמות - ״לחלוקה שנותרת המניות כמות״

במחיר ליחידת מניות הגבוה ממחיר יחידת המניות  הזמנות ןלגביה שהוגשוהמניות  כמות

 שנקבע.

 ההקצאה תהא של מניות יתר חתימת של במקרה, לציבור הצעה אופן תקנות פי על

 :כדלקמן מסווגים למשקיעים

מאה אחוזים  משקיע מסווג, יוקצו לכל חמשלא עלתה חתימת היתר של המניות על  .א

משקיע  , יוקצו לכלחמש( מהכמות שהתחייב לרכוש; עלתה חתימת היתר על 100%)

 . ( מהכמות שהתחייב לרכוש50%מסווג חמישים אחוזים )

לעיל, אזי תוקצה  'אכאמור בסעיף  יתה כמות המניות שנותרה לחלוקה מספיקהלא ה .ב

ל כל התחייבות הכמות שנותרה לחלוקה למשקיעים המסווגים לפי חלקה היחסי ש

מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו מחיר ליחידת מניות. 

המשקיעים המסווגים תיחשבנה הזמנות שהוגשו על ידי הציבור לצורך קביעת  הזמנות

ההקצאה למשקיעים המסווגים תהא במחיר האחיד ליחידה, המחיר האחיד ליחידה. 

 .כפי שנקבע במכרז

תתקיים חתימת יתר, תיחשבנה הזמנות המשקיעים המסווגים במסגרת במקרה שלא  .ג

 המכרז כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור לצורך חלוקת המניות למזמינים.

 2.12יף יענות להם על פי סעוהה המסווגים מהמשקיעים מוקדמות התחייבויות קבלת .ד

 בתקנות הקבועים העקרונות פי על העשית, וההודעה המשלימה התשקיף תנאי לעיל,

                                                 

( לחוק ניירות ערך אשר התחייב לרכוש מההצעה 2( או )1א)ב()15משקיע המנוי בסעיף  –" משקיע מסווג"  8
 אלפי ש"ח לפחות. 800לציבור ניירות ערך בשווי כספי של 



 

  

 14 -ב 

  .לציבור הצעה אופן

 הנקובה זו על העולה בכמות מניות יחידות ולרכוש להזמין יוכלו המסווגים המשקיעים .ה

 לא ותירכשנה שיוזמנו עודפותה המניות יחידות ואולם המוקדמת בהתחייבותם

 ידי על שהוגשו כבקשות אלא, התשקיף לעניין מסווגים משקיעים כהזמנות ייחשבו

 .ועניין דבר לכל הציבור

 חברי באמצעות ההנפקה לרכז תועבר המסווגים המשקיעים ידי על שתשולם התמורה .ו

 ידיו על ותופקד, בצהריים 10:30 השעה עד המכרז יום לאחר אחד מסחר יום, הבורסה

  .לעיל 2.4 בסעיף כאמור המיוחד בחשבון

זה,  בסעיף כאמור מוקדמת בהתקשרות החברה עם שיתקשרו המסווגים למשקיעים .ז

המשלימה.  בהודעה שיפורט בשיעור מוקדמת התחייבות לשלם עמלת החברה עשויה

 המסווגים. המשקיעים לכל סביר, מקובל וזהה יהיה שישולם העמלה שיעור

את המחיר ליחידה בו נקב בהתחייבות  העלותלמשקיע מסווג יהא רשאי, ביום המכרז,  .ח

ש"ח(, על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז  0.01המוקדמת כאמור לעיל )במדרגות של 

  .המכרז ביום 17:30לשעה ההנפקה, אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה עד 

, תוקצה לכל המניות שהוצעומכמות יחידות  5עד פי המניות היתה חתימת היתר של  .ט

 מהכמות שהתחייב לרכוש. 100%משקיע מסווג 

 

  המניות המוצעותתנאי  31.2

למניות הרגילות הקיימות  יהןזכויותבתהיינה שוות  תשקיף זההמניות המוצעות על פי 

בהונה של החברה, ותזכינה את בעליהן במלוא הדיבידנדים במזומנים או במניות הטבה, 

אשר היום הקובע את  ,אשר יוכרז עליה או שתחולק על ידי החברה ובכל חלוקה אחרת

הזכויות הנלוות למניות החברה  הזכות לקבלתן הינו ביום המימוש או לאחריו, לפי העניין.

 .זה לתשקיף 4מפורטות בפרק 

 

 חיתום  41.2

חתמים )אשר זהותם טרם נקבעה בהסכם חיתום עם  ותהתקשרשם ל לפעול בכוונת החברה

אם החברה באופן ש"(, החתמיםבסעיף זה: "להלן ( )ותפורט במסגרת ההודעה המשלימה

תשקיף זה וההודעה המשלימה שתפרסם הצעת ניירות הערך על פי תתקשר בהסכם חיתום, 

אם וככל  ,כאמור החיתום הסכם עיקריתהיה מובטחת בחיתום )מלא/חלקי(.  החברה,

 עמלות, ההצעה בהבטחת השתתפותם שיעור, החתמים שמות לרבות שהחברה תתקשר בו,

 בהודעה יפורטו, שיהיו ככל, החתמים לשיפוי התחייבות של וקיומה השונות החיתום

 . המשלימה
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 הסכם עשיית שוק 51.2

 הסכםבהסכם לעשיית שוק במניותיה )להלן: " 2016 אוגוסטב 18החברה התקשרה ביום 

עושה "" או אקסלנס"בע"מ )להלן :  אקסלנס נשואה שירותי בורסה "( עם עשיית שוק

 ורישום למסחר שלזה לתוקפו בכפוף להשלמת ההנפקה נשוא תשקיף  "(, אשר יכנסהשוק

 , קיבלה החברה את אישור2016 אוגוסטב 23המניות הרגילות של החברה בבורסה. ביום 

 הבורסה לעשיית שוק במניות על ידי עושה השוק החל מיום המסחר הראשון במניות

 החברה, ולפיו ישמש עושה השוק כעושה שוק במניות החברה בשלב הפתיחה ובשלב הרציף

בתקנון הבורסה, החלק השלישי, פרק ט' וההנחיות של המסחר, על פי הכללים הקבועים 

 פיו, תמורת סכום הקבוע בהסכם, אשר אינו מהותי לחברה. על

 מסגרת ההסכם יתחייב עושה השוק לתת, בכפוף לתקנון הבורסה, במהלך המסחרב

 בבורסה, פקודות מכירה וקנייה לכמות מניות שלא תפחת מהכמות המזערית הקבועה

לבין  כאמור קניהבתקנון הבורסה ובמרווחי מחיר שלא יעלו על המרווח המרבי בין פקודות 

, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה על פי תשקיף זה כאמור במניות מכירהפקודות 

ככל שתקנון ו/או הנחיות ו/או החלטות דירקטוריון הבורסה  .9הבורסה וההנחיות על פיו

על פי דין שלפיו תתבצע עשיית שוק, יפעל עושה השוק  ישתנו ו/או יקבעו הסדר אחר

 נדרש על פי דין. בהתאם להסדר החדש, ככל שהדבר

תקופת ההסכם )להלן: " המסחר הראשוןהחל מיום שנה הסכם זה הינו לתקופה של 

"(. כניסת הסכם זה לתוקפו מותנית בקבלת אישור הבורסה לאקסלנס לבצע הראשונית

של החברה בנוסח המקובל על ידי הבורסה וברישום המניות עשיית שוק בניירות הערך 

למסחר בתל אביב. אקסלנס תודיע לחברה על קבלת האישור ותעביר לה העתק ממנו מיד 

  עם קבלתו.

נוספת. על אף האמור לעיל: )א( של שנה אחת הסכם זה יוארך מאליו מדי שנה לתקופה 

יום  21יים הסכם זה בהודעה של לאחר תקופת ההסכם הראשונית, כל צד יהיה רשאי לס

 )ב( כל צד יהיה רשאי לסיים הסכם זה מידית, במקרה של מניעה חוקית.  ;בכתב ומראש

 72למרות האמור לעיל, תהיה אקסלנס רשאית לסיים ההסכם, בהתראה מוקדמת של 

שעות )או מועד קצר מכך ככל שתידרש(, וזאת ככל שתחדל לשמש כעושה שוק בהתאם 

ו הודעת  הבורסה ו/או בהתאם לכל דין. אקסלנס תודיע לחברה מידית על כל לדרישות ו/א

לרבות הודעה  ,הודעה שתקבל בקשר עם האישור מהבורסה ו/או מכל רשות מוסמכת אחרת

 בדבר שלילת האישור או התלייתו ותמסור לחברה העתק מכל הודעה כאמור.

                                                 

 האישור את הבורסה מנכ״ל ביטל או שוק העוש מלשמש השוק עושה חדל שבו במקרה, הבורסה הנחיות פי על  9
 תמנה, למסחר מניות החברה של רישומן ממועד שנה חלפה בטרם, שוק הכעוש לפעול השוק לעושה שניתן

 או שוק הכעוש לשמש השוק עושה חדל בו מהמועד ימים( 14) עשרה ארבעה תוך אחר שוק עושה החברה
 .העניין לפי, שוק הכעוש לפעול השוק לעושה שניתן האישור את הבורסה מנכ״ל ביטל בו מהמועד
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 הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף 16.2

ה, המהווה גם תשקיף מדף, תוכל החברה להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, מכוח תשקיף ז

ש״ח ע.נ. כ״א של  0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  –בהתאם להוראות הדין 

החברה, אגרות חוב )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, 

רה למניות החברה )לרבות בדרך של ככל שיהיו ומעת לעת(, אגרות חוב הניתנות להמ

הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ככל שיהיו ומעת 

לעת(, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש 

 . בנוסףחוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחרייםלאגרות 

ניירות )להלן בסעיף זה: " ATMמנגנון  תוכל החברה להציע תוך כדי המסחר בבורסה

 "(.הערך

א)ו( לחוק 23הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 

ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים הנדרשים לפי פרק ג' 

, 1968-מבנה וצורה(, התשכ"ח –שקיף וטיוטת התשקיף לתקנות ניירות ערך )פרטי הת

ביחס לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם 

להוראות כל דין, ובכלל זה בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות 

          ערך כפי שיהיו באותה העת.        
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 הון החברה והמחזיקים בו - 3פרק 

 

 התשקיף טיוטתהמניות של החברה נכון למועד  הון 3.1

 הון מונפק ונפרע  רשוםהון  סוג המניות

 100   10,000,000,000 בנות  מניות רגילות

 כ"א ע.נ.ש"ח  0.01

 "(המניות)להלן: "

 

 התשקיף למועד ועד הקמתה ממועדשחלו בהון החברה  השינויים 3.2

 השינויים שחלו בהון הרשום 3.2.1

מניות רגילות בנות  מהות השינוי תאריך
 ש"ח ע.נ. כ"א 0.01

סה"כ הון 
 בש"ח רשום

 1,000,000 100,000,000 הקמת חברה 4.5.2016

 100,000,000 10,000,000,000 הגדלת ההון הרשום 29.6.2016

)לאחר ההקצאה למשקיעים  סה"כ לתאריך התשקיף
 הראשונים(

10,000,000,000 100,000,000 

 

 

 השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע 3.2.1

 מהות השינוי תאריך

מניות רגילות 
 0.01בנות 

ש"ח ע.נ. 
 כ"א

התמורה 
 /שתתקבלשנתקבלה

בגין המניות )אלפי 
 ש"ח(

יתרת סה"כ 
 מניות

 100 1--- 100 הקמת חברה 4.5.2016

ערב ההנפקה 
 לציבור

 הקצאת מניות למשקיעים
 180,000,000 180,000 180,000,000 23הראשונים

)ערב ההנפקה  סה"כ לתאריך התשקיף
 (לציבור

180,000,100 180,000 180,000,100 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 "ח.ש 1  1
להתקיימות התנאים  הקצאה זו למשקיעים הראשונים תבוצע ערב הקצאת המניות לציבור, בכפוף  2

תשקיף זה )ראו סעיף  וטרם הרישום למסחר של המניות המוצעות על פי להלן (4)3.6המפורטים בסעיף 
 להלן(. (2)3.6

 להלן. 3.6פרוט המשקיעים הראשונים ראו סעיף ל  3
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 המחזיקים בניירות הערך של החברה  3.3

בכפוף  ,למיטב ידיעת החברה ומנהליה, החזקות בעלי העניין בניירות הערך של החברה

 להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה הינן כדלקמן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השליטה בחברה 4.3

אשר אדם לא יהיה , בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זהלמיטב ידיעת החברה, 

מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה או מהזכות למנות  מחצית או יותריחזיק 

ולפיכך  דירקטורים לדירקטוריון החברה או מהזכות למנות את מנהלה הכללי של החברה

)יובהר כי החברה אינה רואה בחברת הניהול כבעלת  לא יהיה בעל שליטה בחברה

חברת להלן: "לעיל ו"מ )בע ניהול אינדקס ריט. לפירוט בדבר החזקות השליטה בחברה(

 .הלןל 3.6בסעיף בה בהון מניות החברה ראו טבלה העניין ובעלי  "(הניהול

, אינם לעיל 3.3בסעיף בטבלה המפורטים למיטב ידיעת החברה, בעלי המניות של החברה, 

 .םבינם לבין עצמ ביחס להחזקותיהם במניות החברה קשורים בהסכמי הצבעה

 

 מגבלות על רכישת השליטה 5.3

מבנה החברה, הוראות החוק הרלוונטיות ומסמכי ההתאגדות של החברה כוללים מספר 

 מטילות מגבלות על רכישת השליטה בחברה כדלקמן:הוראות אשר 

                                                                    
 ( להלן.4)3.6בהנחה שיתקיימו כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף   4
 בהנחה של הקצאת מלוא המניות המוצעות על פי תשקיף זה.  5
 ( להלן.4)3.6כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף  בהנחה שיתקיימו  6
 בהנחה של הקצאת מלוא המניות המוצעות על פי תשקיף זה.  7
 מניות של החברה. 100-עו"ד חיים ויספיש מחזיק ב  8

 שם המחזיק
 

 כמות מניות
 

שיעור החזקה בהון המונפק והנפרע 
 ובזכויות ההצבעה ובדילול מלא

 
ערב ההנפקה 

 4לציבור

לאחר ההנפקה 
לציבור על פי 

 5התשקיף

ערב ההנפקה 
 6לציבור

לאחר ההנפקה 
לציבור על פי 

 7התשקיף
 ענייןפירוט החזקות בעלי 

אקסלנס נשואה גמל 
 בע"מ

 18.18%-כ 22.22%-כ 40,000,000 40,000,000

 18.18%-כ 22.22%-כ 40,000,000 40,000,000 קרן קיימת לישראל
קופת העיר שע"י 

  ועדת הצדקה )ע"ר(
קרנות  -ערבים ו

לאלמנות וליתומים 
 )ע"ר(

 27.27%-כ 33.33%-כ 60,000,000 60,000,000

קופת הפנסיה של 
חברה קדישא 

גחש"א ע"י הרבנות 
הראשית והמועצה 

 דתית ת"א

 18.18%-כ 22.22%-כ 40,000,000 40,000,000

 בעלי החזקות כ"סה
 עניין

 81.82%-כ 100%-כ 180,000,000 180,000,000

 החזקות כ"סה
 18.18%-כ 8- 40,000,100 100 ציבור

 100% 100% 220,000,100 180,000,100 סה"כ החזקות
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הוראות חלק ד' פרק שני לפקודת מס הכנסה למגבלות על שיעורי החזקה בחברה על פי  3.5.1

( 9)281.6.-ו( 8)281.6. סעיפיםראו פירוט  "(הפקודה)להלן: " 1961-]נוסח חדש[, התשכ"א

 .להלן

למגבלות על שיעור ההחזקה בחברה על פי הוראות התקנון וכן סנקציות אשר ינקטו כלפי  3.5.2

 להלן. 4.11סעיף בעל מניות המפר מגבלות אלו ראו 

 להלן. 7.3.1 סעיף לפירוט בדבר מנגנון החלפת דירקטורים ראו 35.3.

להשקעות אינה מנועה מלהירשם למסחר כ"קרן יצוין, כי נכון למועד תשקיף זה, החברה 

  .לתשקיף א' נספח. לפרטים נוספים ראו הבמקרקעין" כהגדרתה בפקוד

 
 

 השקעות בהון החברה 6.3

בסמוך למועד פרסום תשקיף זה, החברה וחברת הניהול התקשרו בהסכמי השקעה, 

 "המשקיעים הראשוניםהדומים זה לזה מבחינת תנאיהם, עם מספר משקיעים )להלן: "

בחברה סכום הראשונים ישקיעו המשקיעים לפיהם (, בהתאמה", הסכמי ההשקעה"-ו

 ש"ח למניה, כמפורט להלן: 1ש"ח, לפי מחיר של  ןמיליו 180כולל בסך של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 והתקשר הםשבההשקעה הסכמי עיקריים של המהותיים התנאיהם להלן מפורטים 

 המשקיעים הראשונים עם החברה: 

הרות ביחס לפעילותה הצהרות שונות ביחס אליה ובין היתר הצ החברה הצהירה (1)

 והתקשרויותיה.

להלן, במועד  (4) "קבסאמורים שעיקריהם בכפוף להתקיימות התנאים המתלים  (2)

"( שיחול לא יאוחר מיום עסקים אחד לפני ההשלמה מועדהשלמת העסקה )להלן: "

משקיע מניות של כל החברה ל להלן, תקצה (iv)(4) "קבסמועד ההנפקה, כמשמעותו 

 סכום השקעתו כמפורט בטבלה שלעיל"( בתמורה לההשקעה מניותהחברה )להלן: "

 .9ש"ח למניה של החברה 1"( לפי מחיר של ההשקעה סכום)להלן: "

                                                                    
במקביל לחתימה על הסכמי ההשקעה התקשרו המשקיעים הראשונים עם חברת הניהול בהסכמים שעל   9

 3.7הראשונים לחלק ממניות חברת הניהול ו/או לחלק מרווחיה כמפורט בסעיף פיהם זכאים המשקיעים 
 להלן.

 המשקיע שם

 סכום
 של ההשקעה

 המשקיע
מיליוני )ב

 "ח(ש

 המניות מספר
 יוקצו אשר הכולל

 כתוצאה למשקיע
 בחברה מההשקעה

 מההון אחוז
והנפרע  המונפק

של החברה 
שיוחזק על ידי 
המשקיע ערב 

ההנפקה לציבור 
 על פי תשקיף זה

 22.22%-כ 40,000,000 40 אקסלנס נשואה גמל בע"מ
 22.22%-כ 40,000,000 40 קרן קיימת לישראל

  קופת העיר שע"י ועדת הצדקה )ע"ר(
 קרנות לאלמנות וליתומים )ע"ר( -ערבים ו

 33.33%-כ 60,000,000 60

חברה קדישא גחש"א קופת הפנסיה של 
 22.22%-כ 40,000,000 40 ע"י הרבנות הראשית והמועצה דתית ת"א

 100% 180,000,000 180 "כסה
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את סכום ההשקעה והחברה  משקיע לחברהכל בהתאם לכך, במועד ההשלמה יעביר  (3)

 .10תקצה למשקיע את מניות ההשקעה

 201611בדצמבר  31ההשקעה לתוקף מותנית בכך שעד ליום  מיהסכשל  םכניסת (4)

 מפורטים להלן:תנאים מתלים שהמהותיים שבהם יתקיימו 

i.  החברה תפרסם תשקיף הצעת ניירות ערך לציבור )לרבות תשקיף להשלמה( שיקבל

את היתר רשות ניירות ערך לפרסומו אשר במסגרתו יוצעו לציבור מניות של 

את כי במסגרת התשקיף המניות יוצעו לציבור במחיר מזערי החברה. מובהר בז

 ההשקעה(.  מיהסכש"ח למניה )זהה למחיר למניה על פי  1-שלא יפחת מ

ii. לרישומן  ("הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-יתקבל אישור הבורסה לניירות ערך בתל

ושל המניות שיוצעו לציבור על פי  בהון החברה מניות ההשקעהכל למסחר של 

 ף.התשקי

iii. " :( שבו יוצעו מניות המכרז הציבוריבמסגרת המכרז הציבורי )להלן בסעיף זה"

החברה לציבור )לרבות כתוצאה ממימוש הסכם חיתום אם וכאשר ימומש הסכם 

חיתום, ככל שיחתם, עם חתם שיבטיח את רכישת המניות שיוצעו לציבור, כולן או 

בהיקף ובשיעור הנדרש חלקן( יתקבלו הזמנות לרכישת כמות מניות של החברה 

 לצורך רישום מניות החברה למסחר בבורסה.

" משמעו מועד הנפקת מניות החברה לציבור מועד ההנפקהלאור האמור לעיל, "

 ימי מסחר בבורסה לאחר מועד המכרז הציבורי. 7-והוא יחול לא יאוחר מ

iv.  גיוס ההון הכולל של החברה, הן כתוצאה ממימוש התחייבויות השקעה בהון

ברה של המשקיעים הראשונים, והן כתוצאה מהקצאת ניירות ערך של החברה הח

מיליון ש"ח )למען  220-לציבור, בהתאם לתוצאות המכרז הציבורי, לא יפחת מ

הסר ספק מובהר בזאת כי הקצאת המניות לציבור, בהתאם לתוצאות המכרז 

 הציבורי, תיעשה מיד לאחר השלמת העסקה על פי הסכם ההשקעה(. 

החברה התחייבה לשפות את המשקיעים הראשונים על נזק או הפסד שיגרמו להם  (5)

בגין הפרה של הצהרה או התחייבות של החברה ו/או בגין מצג לא נכון ו/או חסר ו/או 

 מטעה של החברה בהסכם ההשקעה.

 

 הקצאת זכויות בחברת הניהול 3.7

, חברת הניהולבמקביל להתקשרויות החברה עם המשקיעים הראשונים התקשרו 

בהסכמים לפיהם  הראשונים,המשקיעים  וכל אחד מבין ,להלן 3.8.1כהגדרתה בסעיף 

תיהם בחברה, מניות בחברת הניהול יוקצו למשקיעים הנ"ל, במקביל להקצאת מניו

חלק  או זכויות לקבלת בתמורה לערכן הנקוב של המניות שתוקצינה להם בחברת הניהול

ו/או  בחברת הניהולן יוהחזקות יתר בעלי העניהחזקותיהם באופן ש רווחי חברת הניהולמ

 ן:כמפורט להל תהיינה זכויות לרווחיהב

 

                                                                    
  לגבי חלק ממשקיעים אלו סכום ההשקעה יועבר לנאמן שיחזיק בו לטובת החברה ויעבירו לחברה יום   10

 עסקים אחד לאחר השלמת הרישום למסחר של מניות המשקיע.
 השקעה.או מועד מוקדם יותר על פי חלק מהסכמי ה  11
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 שם בעל העניין
שיעור החזקותיו בהון המניות המונפק והנפרע של 

 12זכויות לרווחיהבאו  חברת הניהול

 8% 13אקסלנס נשואה גמל בע"מ

 8% קרן קיימת לישראל

 )ע"ר(קופת העיר שע"י ועדת הצדקה 
 קרנות לאלמנות וליתומים )ע"ר( -ערבים ו

12% 

חברה קדישא גחש"א ע"י קופת הפנסיה של 

 הרבנות הראשית והמועצה דתית ת"א
8% 

 5% 14דב הויתמת

 5% 15קרני יעל אנדורן

 5% 16איל גבאי

 11% 17עו"ד חיים ויספיש

 32% 18ינדקס )א.ר.( החזקות בע"מא

 6% בחברה( ם)דירקטורי אחרים

 100% סה"כ
 

 

 

אין בין המשקיעים הראשונים, בינם לבין עצמם, הסכמי הצבעה ביחס היות ו

להחזקותיהם במניות החברה לא יראו בהם כמחזיקים ביחד במניות החברה ו/או 

כמחזיקים ביחד עם חברת הניהול במניות החברה )נכון למועד זה חברת הניהול לא 

 מחזיקה כלל במניות החברה(.

 

 

 אופציות לרכישת ניירות ערך של החברה 8.3

חברת "מ )להלן: "בע ניהול אינדקס ריטהתקשרה החברה עם , 2016 אוגוסטב 30ביום  3.8.1 

"( בהסכם, לפיו תעניק חברת הניהול לחברה שירותי ייעוץ בקשר עם ניהול הניהול

הסכם )להלן: " להלן 6.19.1, ראו סעיף הניהול הסכם בדבר נוספים יםפרטהחברה, ל

 .("הניהול

כחלק מהתמורה לה זכאית חברת הניהול עבור שירותי הייעוץ אשר סופקו ויסופקו על  3.8.2

מקרה בו תקצה החברה מניות, בין אם במסגרת  ידה לחברה, התחייבה החברה כי בכל

"(, ההנפקהזה: " 3.8.2הנפקה לציבור ובין אם במסגרת הקצאה פרטית )להלן בסעיף 

יום ממועד  30-לא יאוחר מהניהול, ללא כל תמורה נוספת,  תקצה החברה לחברת

אשר תהיינה ניתנות למימוש,  (רשמנה למסחר בבורסהישלא ת) ההנפקה כאמור, אופציות

כולן או חלקן, בכל עת במהלך תקופה בת שבע שנים ממועד ההנפקה, לרכישת מניות 

)להלן בסעיף  ההנפקהמסך המניות אשר יוקצו במסגרת  5%-, בשיעור השווה להחברה

 ."(האופציותזה: " 3.8

                                                                    
שיעורים אלו עשויים להשתנות בהתאם לתנאי ההסכמים שנחתמו בין חברת הניהול למשקיעים   12

 הראשונים.
אלא רק בזכויות  במניות של חברת הניהול תחזיק לא "מבע גמל נשואה אקסלנספי ההסכם עימה  על  13

 לרווחיה.
 .בשליטתו תאגיד באמצעות  14
 .בשליטתה תאגיד באמצעות  15
 .בשליטתו תאגיד באמצעות  16
 .מטעמו מי רועב/או ו בשליטתו תאגיד עבור/או ו עבורו  17
 .רוזנבוך ארז"ד עו בשליטת תאגיד  18
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להלן, כל אופציה תהיה ניתנת למימוש למניה  3.8.3בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף  

 ( של החברה. 1אחת )

מחיר המימוש של האופציות כאמור, יהיה אותו המחיר אשר נקבע בהקצאה הפרטית, או 

בקשר עם  החברהדי שפרסמה כאשר מדובר בהנפקה לציבור, המחיר שפורט בדוח המיי

סכום שייקבע על ידי הבורסה או רשות אחרת מובכל מקרה לא יפחת תוצאות ההנפקה 

 0.3)נכון למועד תשקיף זה  כל מניית מימושחיר המימוש המזערי של כל אופציה לכמ

 .ש"ח למניה(

ל חברת הניהול תהא רשאית למכור ו/או להעביר ו/או להמחות את האופציות הנ"ל ללא כ

 הגבלה.

 בנק של החברה לרישומים שם על תוקצינה האופציות ממימוש כל המניות שתנבענה

המחזיק בכתבי חשבון  יתנהל שבו בורסה חבר חשבון לישראל בע"מ לזכות דיסקונט

 .האופציה

ממועד הקצאת האופציות ועד לתום תקופת המימוש של האופציות כאמור לעיל, יחולו  3.8.3

חלוקת מניות הטבה על  מספר המניות המוקצות עקב שינויים בהון,הוראות התאמה של 

התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות וכן התאמה של מחיר המימוש במקרה  ידי החברה,

 :"(ההתאמות)להלן: " 19של חלוקת דיבידנד, כמפורט להלן

 בהון שינויים עקב התאמה .1

 החברה אזי, דומות נסיבות או הון של מחדש ארגון או פיצול, איחוד של במקרה

 מחיר או/ו הוקצתה אשר אופציה כל ממימוש הנובעות המניות כמות את תעדכן

 האופציות מימוש בגין הכוללת שהתמורה באופן המוקצות האופציות של המימוש

 תשתנה. לא המוקצות

 הטבה מניות חלוקת עקב התאמה .2

החברה תחלק מניות הטבה, אזי  האופציותאם במהלך התקופה בה ניתן לממש את 

כך שמספר המניות הנובעות ממימוש  באופציותשמרנה זכויות המחזיקים ית

יגדל או יקטן, במספר המניות  ושמחזיק כתב אופציה יהיה זכאי להן עם מימוש

מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתב 

 אחרון שלפני יום האקס. האופציה עד ליום המסחר ה

 זכויות של בדרך הנפקה עקב התאמה .3

ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות 

לא תוגדל כמות מניות המימוש והחברה תציע או תגרום לכך כי תוצענה ערך כלשהם, 

שטרם מומשו, כאילו מימשו מחזיקי האופציות הזכויות באותם תנאים, גם למחזיקי 

 .שלהם עד ליום המסחר שלפני יום האקסהאופציות אלה את אופציות 

 דיבידנד חלוקת בגין התאמה .4

ככל שהחברה תחלק דיבידנד, אשר התאריך הקובע לחלוקתו יחול לפני יום המימוש, 

בו  לא יחול שינוי במספר המניות שתוקצינה בגין מימוש האופציות, אך החל מהיום

                                                                    
 יפורשו כמשמעותם בחוק ניירות ערך ובתקנון הבורסה. זה בסעיף המונחים  19
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תיסחרנה מניות החברה אקס דיבידנד, יהיה מחיר המימוש של האופציות שווה 

למחיר המימוש הקודם בניכוי סכום הדיבידנד למניה ברוטו )לפני מס( שחולק לבעלי 

מניות החברה. יובהר כי, בכל מקרה מחיר המימוש לא יפחת מערכן הנקוב של מניות 

  המימוש.

 .לשינוי ניתנות אינן לעיל זה 3.8.3 בסעיף המפורטות ההתאמות

לרבות סיומו לאחר חידושו או הארכתו לתקופות נוספות  הניהולבמועד סיומו של הסכם  3.8.4

כפי  "( יופחת מחיר המימוש של האופציות האמור לעילמועד סיום הסכם הניהול)להלן: "

מחיר ")להלן:  ואשר תיוותרנה במחזור אותה עת שיהיה במועד סיומו של הסכם הניהול

ממחיר המימוש  50%בשיעור של  ,החל ממועד סיום הסכם הניהול, "(המימוש המקורי

"(. מחיר המימוש מחיר המימוש המופחתבמועד סיום הסכם הניהול )להלן: " ןשלה

 המופחת יהיה מחיר המימוש של האופציות הנ"ל עד מועד פקיעתן בכפוף להתאמות

 .20המפורטות לעיל

 :של המכפלה שבו במקרה לעיל האמור אף על

(i )  ב המימוש מחיר הפחתת בעת הניהול חברת בידי שתיוותר האופציה כתבי כמות- 

(ii ) המופחת המימוש מחיר בניכוי המקורי המימוש מחיר. 

 :על תעלה"(, הניהול חברת פיצוי סכום)להלן: "

(i  )הענייןאו, בנסיבות ) ממועד כניסתו לתוקף בשנים הניהול הסכם של מווקי תקופת ,

 -ומוכפלת ב 12 -ב מחולקת   כשהיא( הארכתו או חידושו ממועד

(ii ) הסכם הסתיים שבטרם האחרון ברבעון הניהול לחברת ששולמו הניהול דמימכפלת 

 .4-ב הניהול

 :אזי"( המתוקן הניהול הסכם הפסקת פיצוי סכום)להלן: "

 שסכום כך "(המתוקן המופחת המימוש מחיר)להלן: " ישתנה המופחת המימוש מחיר

 יתוקן כך לשם. המתוקן הניהול הסכם הפסקת פיצוי סכום על יעמוד הניהול חברת פיצוי

 הסכם סיום בגין הניהול לחברת הפיצוי את לשקף מנת על המופחת המימוש מחיר עלהווי

 .כאמור לעיל הניהול

 :להמחשה נוסחה להלן

W = 𝑃 −
𝐷

𝐴
 

P - המקורי המימוש מחיר. 

A - כתבי האופציה שתיוותר בידי חברת הניהול בעת הפחתת מחיר  כמות     

 .המימוש         

D -  .סכום פיצוי הפסקת הסכם הניהול המתוקן 

W - .מחיר המימוש המופחת המתוקן 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ומסיבה כלשהי הסכם הניהול יופסק לפני מועד 

אזי מבלי לגרוע  (להלן (6.19.1X3המתוארות בסעיף )שלא בנסיבות  סיום הסכם הניהול

                                                                    
 אחר דין כל או הבורסה ידי על שייקבע מהסכום יפחת לא המופחת המימוש מחיר מקרה בכל, כי יובהר  20

 אופציה לכל מניית מימוש. כל של המזערי המימוש כמחיר
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מזכויותיה של חברת הניהול על פי כל דין ובנוסף לזכויות אלו תהיה חברת הניהול זכאית 

לכך שמחיר המימוש המקורי יופחת במנגנון האמור לעיל, בשינויים המחויבים, ואולם 

 (.200%תוקן יוכפלו )סכום פיצוי חברת הניהול וסכום פיצוי הפסקת הסכם הניהול המ

כתוצאה מההקצאה למשקיעים הראשונים שתבצע החברה תעניק לאור האמור לעיל  3.8.5

 אופציות תיקבע רק אחרי ההנפקה( הכמות הסופית) 9,000,000החברה לחברת הניהול 

  .החברה של

בהנחה של רכישת כל המניות  כתוצאה מההנפקה לציבור על פי תשקיף זה,כמו כן,   3.8.6

יום  30-שלא יאוחר מהחברה לחברת הניהול במועד  קצהת הציבור, המוצעות על ידי

 . החברה של אופציות 2,000,000ממועד ההנפקה 

לעמידה  לחברת הניהול כפופה לעיל 3.8.6-ו 3.8.5בסעיף  ותהאמור האופציותהקצאת  

לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש שתנבענה ו בתנאי הבורסה

 .כפי שיהיו במועד הבקשה ,אלו אופציותממימוש 

 

 חסימת ניירות ערך 9.3

 :זה 9.3הגדרות לעניין סעיף  19.3.

 בזכות או המירים ערך בניירות שמחזיק מי לרבות  -" ענין בעל"

 יהיה בהנחה שימומשו אשר מניות לקבלת כלשהי

 .ענין בעל כאמור המחזיק

  לפני שהוקצו מניות"

 :מאלה אחד כל - "למסחר הרישום

 בתקופה, ענין מבעל שנרכשו או שהוקצו מניות .א

 הגשת לפני חודשים עשר-שנים שתחילתה

 הרישום במועד וסופה, למסחר הבקשה לרישום

 .למסחר

 ערך ניירות של המרה במסגרת שהוקצו מניות .ב

 חודשים עשר-שנים שתחילתה בתקופה, המירים

 וסופה, למסחר לרישום הבקשה לפני הגשת

 .למסחר הרישום במועד

 בכל, נרכשו או שהוקצו המירים ערך ניירות .ג

 מומשו ולא, למסחר הרישום לפני שהוא מועד

 .למסחר לפני הרישום

 :למעט

 .תשקיף פי על לציבור שהוצעו מניות .א

-שנים שתחילתה בתקופה שהוקצו הטבה מניות .ב

 לרישום הבקשה הגשת לפני חודשים עשר
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 בגין, למסחר הרישום במועד וסופה ,למסחר

 .האמורה התקופה לפני שהוקצו מניות

 

 או חסומות מניות על אופציה מתן, השאלה לרבות -" פעולה או עסקה"

 תקופת תום חל לאחר מימושה מועד אם אף קבלתה

 חסומות מניות בשל הצבעה זכויות העברת, החסימה

 בתקופת פה בעל בכתב ובין בין שנכרת, אחר הסכם או

 בו ושיש, ההסכם נשוא הערך ניירות של החסימה

 את להפעיל במניות חסומות מחזיק של התחייבות

 בדרך מניות אותן בשל בתאגיד שלו השליטה אמצעי

 .בהסכם הקבועה

 

 .המיר ערך נייר לרבות  -" מניה"

 

על כל המחזיקים במניות החברה בהתאם להנחיות הבורסה, יחולו הוראות הבאות  3.9.2

 :21בתאריך התשקיף

 מניות מרכישת כאמור כתוצאה במועד ענין בעל שנהיה מי על למעט, בחברה ענין בעל על 3.9.2.1

 :הבאים החסימה תנאי יחולו, זה שבתשקיף לציבור ההצעה במסגרת שהוצעו

 יןיענהשה החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה בעל ובשל .א

 כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר )להלן האמור

 "(.המניות החסומות" בסעיף זה:

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום החודש  .ב

אשר מחזיק במניות  השמונה עשר שלאחר מועד הרישום, רשאי בעל ענין

עור שאינו עולה על יבש ,לה במניות החסומותלבצע כל עסקה או פעו החסומות,

 .מכמות המניות החסומות מידי חודש 2.5%

 חישוב כמות המניות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.

בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה  .ג

 לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.

הינם ה אלו ממסחר בעלי העניין בחברה עליהם יחולו הוראות חסימועד הרישום לב

; מניות( 40,000,000) לישראל קיימת קרן; מניות( 40,000,000) מ"בע גמל נשואה אקסלנס

 (ר"ע) וליתומים לאלמנות קרנות - וערבים( ר"ע) הצדקה ועדת י"שע העיר קופת

 הראשית הרבנות י"ע א"גחש קדישא חברהקופת הפנסיה של ; מניות( 60,000,000)

 לעיל. 3.6 ראו סעיףלפרטים נוספים  .מניות( 40,000,000) א"ת דתית והמועצה

ין במועד הרישום למסחר ועל מחזיק במניות י, שאינו בעל ענהחברהעל מחזיק במניות  3.9.2.2

יחולו תנאי  לציבור על פי תשקיף זה, ין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעוישנהיה בעל ענ

 החסימה הבאים:

                                                                    
 .הראשונים המשקיעים לכל ביחס יחולו אלו הוראות  21
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בשלושה החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה מחזיק  .א

בסעיף  )להלן במניות כל עסקה או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום למסחר

 "(.המניות החסומות" זה:

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום החודש  .ב

מועד הרישום, רשאי מחזיק במניות החסומות לבצע כל עסקה או התשיעי שלאחר 

מכמות המניות החסומות,  12.5%עור שאינו עולה על יפעולה במניות החסומות בש

 מידי חודש.

 חישוב כמות המניות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.

לביצוע  לא תהיה עוד מניעה ,בתום תשעה חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר .ג

 עסקה או פעולה במניות החסומות.

 ויחולו עניין כבעל יחשב לא אשר כאמור החברה של המניות בעל למסחר הרישום במועד

 לפרטים .החברה של מניות 100-ב המחזיק חיים ויספיש ד"עו והינ חסימה הוראות ועלי

 לעיל. 3.3ראו סעיף נוספים 

ים רלבצע עסקה או פעולה במניות החסומות במקלעיל, ניתן  3.9.2 למרות האמור בסעיף 3.9.3

 ובתנאים המפורטים להלן:

 .מניות חסומות ניתן להציע לציבור בהצעת מכר .א

, ותחסומ מניותלמסחר ניתן להעביר  הרישוםשה חודשים ממועד יהחל מתום ש .ב

סקה מחוץ לבורסה, ובלבד שמקבל המניות החסומות יתחייב כי על המניות בע

כאמור בסעיף  שחלו במועד הרישום למסחר תנאי החסימהשקיבל ימשיכו לחול 

 .לעיל זה

שחרר מחסימה מניות חסומות רשאי ל , או מי שהוסמך על ידו,הבורסה מנכ"ל .ג

וזאת לשם העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי 

 לתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו.

ק ובלבד שמימוש המשכון יהיה ר ניתן להעמיד את המניות החסומות כמשכון .ד

זה לעיל  3.8 כאמור בסעיףסקה או פעולה לאחר תום תקופת המניעה של כל ע

 .ובהנחיות הבורסה

לתאגיד בבעלותו המלאה  במניות חסומותניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק  .ה

שמקבל המניות יתחייב כי על  בתנאי ,או לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו

ל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר כאמור המניות שקיב

 בסעיף זה.

 :הבאיםניתן לבצע עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים התנאים  .ו

במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות המוחזקות  (1

על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות או על ידי 

 במלוא הבעלות במחזיק המניות החסומות.המחזיק 

המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא  (2

העסקה או הפעולה, והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהן תנאי החסימה 
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שחלו על המניות החסומות מושא העסקה או הפעולה, כאמור בסעיף זה 

 לעיל, למשך תקופת החסימה שנותרה.

ו' על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות -יות כאמור בסעיפים ה' ונחסמו מנ

 החסומות, לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור, עד תום תקופת החסימה.

 לעניין סעיף זה:  

 לאו.ם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם אבין  –"מחזיק במניות חסומות"   

 בין במישרין ובין בעקיפין. –"מלוא הבעלות" או "בבעלותו המלאה" 

 

 הוראות כלליות

 חברה לרישומים של בנק דיסקונט לישראלהעל שם  תירשמנההמניות החסומות  .א

עו"ד ארז רוזנבוך קדון המתנהל על שם יבמשך תקופת החסימה בפ תוחזקנהובע"מ 

"(, כאשר רק לנאמן תהא זכות חתימה הנאמן)להלן: " או תאגיד בשליטתו

דולר ארה"ב בתוספת  100תשלם שכר טרחה חודשי בסך של  החברה .22קדוןיבפ

מע"מ כדין לנאמן בעבור העמדת שירותי הנאמנות וביחס לכל נהנה ובנוסף תשיב 

  לנאמן את כל ההוצאות שיוציא בקשר עם שירותי הנאמנות.

, על מניות החסימה תחול גם על מניות הטבה שיחולקו בגין המניות החסומות .ב

על זכויות שיחולקו בגינן ללא ו רות ערך המירים חסומיםהנובעות מהמרת ניי

 תמורה. 

במקרה שיוצעו בגין המניות החסומות מניות נוספות בדרך של זכויות בתמורה,  .ג

 ינהג המחזיק במניות החסומות באמצעות הנאמן על פי אחת הדרכים שלהלן:

רה ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל מהמכי (1

ירכוש מניות הזהות למניות החסומות ועליהן יחולו הוראות החסימה החלות על 

 המניות החסומות המוחזקות בידו.

 ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות.  (2

מניצול הזכויות, למעט אותה כמות של מניות ששוויה על פי מחיר  נהנבעתעל המניות ש

יחולו הוראות החסימה החלות על  -כויות ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול הז

 המניות החסומות המוחזקות בידו.

הוראות החסימה יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסחר, על זכויות 

תקופת החסימה תימנה הניתנות למימוש לניירות ערך ועל ניירות ערך הנובעים מהם. 

                      רה בבורסה.מיום הרישום לראשונה של ניירות הערך של החב

                                                                    
חברה הפנסיה של  קופת-קיימת לישראל, אקסלנס נשואה גמל בע"מ ו קרןאף האמור לעיל ולבקשת  על  22

קדישא גחש"א ע"י הרבנות הראשית והמועצה דתית ת"א הנאמנים למניות החסומות שבבעלותם יהיו 
חברה לנאמנות בע"מ  -לנאמנות )בהקמה( שהינה חברה בת בבעלות מלאה של יגאל ארנון ושות'  חברה

' ושותרון .פימ"מ )אצל בע לנאמנות חברהש.פ.א יגאל ארנון ושות', עורכי דין;  בבעלותחברה  שהינה
  בהתאמה. ,בשליטתו תאגיד/או ו אקסלרד אשר"ד עוו ((דין עורכי)משרד 
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 1,2הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 

 

להלן יובא תיאור תמציתי של הזכויות העיקריות הנלוות למניות החברה על פי תקנון החברה. 

מובהר כי התיאור המובא להלן הינו תמציתי, ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון 

 החברה.

תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות 

בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, יגברו ההוראות האמורות על הוראות 

 תקנון החברה.

 

 החברה מניותהנלוות לזכויות  4.1

 10,000,000,000-מחולק ל והואש"ח  100,000,000הוא הון המניות הרשום של החברה 

 "(;המניותש"ח ערך נקוב כל אחת )להלן: " 0.01 בנותמניות רגילות 

, שכל כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה

 תקנה למחזיק בה: דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן,

וזכות לקול אחד זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה  (1)

כל מניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה  בגין

 השתתף;

 ;אם יחולקו לקבלת מניות הטבה, כות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכותז (2)

 .נכסי החברה בעת פירוקהעודף זכות להשתתף בחלוקת  (3)

 

 חלוקת דיבידנד ומניות הטבה 4.2

חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה תתקבל בדירקטוריון החלטת החברה על  4.2.1

 החברה. הדירקטוריון רשאי להחליט, כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים, או

 בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו

 בכפוף לכל דין ובכלל זה תיעשנהדנד של הדירקטוריון ובלבד שהחלטות בדבר חלוקת דיבי

 ובאופן אשר 3במקרקעין להשקעותבאופן התואם את דרישות פקודת מס הכנסה מקרן 

 ."(מגבלת דיבידנד מותר)להלן: " במקרקעין להשקעותישמר את מעמדה של החברה כקרן 

איבדה החברה את מעמדה כקרן להשקעות במקרקעין כאמור, לא תהיה עוד החברה 

 .4מגבלת דיבידנד מותר כאמור לעילמוגבלת ב

פוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות הטבה כ 4.2.2

יחולקו באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות, וזאת מבלי להתחשב 

 בפרמיה ששולמה על המניות.

____________________________ 
 לגרוע מבלי)לרבות,  הדין להוראות כפופות החברה למניות הנלוות הזכויות כי יודגש ספק הסר למען  1

 (.1968-"חהתשכ, ערך ניירות לחוקב 46 סעיף, לעיל האמור מכלליות
 .להלן המתואר לתקנון תקנונה החלפת את החברה של הכללית האסיפה אישרה 2016 באוגוסט 28 ביום  2

 .בבורסה למסחר המוצעות המניות רישום במועד לתוקף תיכנס זו החלטה
 .להלן 6.6 סעיף ראו במקרקעין להשקעות מקרן הכנסה מס פקודת דרישות בדבר לפירוט  3
 .להלן 6.22.3ף סעי ראו במקרקעין להשקעות כקרן חברה של מעמדה אובדן של ההשלכות בדבר לפרטים  4
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בלת דיבידנד, ובלבד שמועד זה יהיה החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לק 4.2.3

 מאוחר ממועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד.

דירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין ה 4.2.4

ו/או שעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל  עיכבוןמניות שלגביהן יש לחברה 

מוש לשם סילוק החובות של בעל המניות הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המי

 ו/או שעבוד. עיכבוןהאמורות בגינם יש לחברה 

עברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת ה 4.2.5

שהוכרז עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה. על אף האמור לעיל, במקרה 

, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום שהעברת המניות טעונה אישור הדירקטוריון

 ההעברה.

( שנים מיום ההחלטה על חלוקתו, יראו 7יבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של שבע )ד 4.2.6

 את הזכאי לו כמוותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה.

נתנו הוראות אחרות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת יאם לא  4.2.7

שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו, או במקרה של בעלים תשלום 

משותפים רשומים, לאותו חבר ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות 

המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה ישמש 

 שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

קטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר למניות הדיר 4.2.8

שברשותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל 

לבדו או בשותפות עם אחר, על חשבון לחברה סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם 

 דרישות תשלום וכדומה.

רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי הדירקטוריון  4.2.9

החברה, או משערוך נכסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה 

 .5ולקבוע ייעודן של קרנות אלה

 

 זכויות בפירוק 4.3

אלא אם נקבע במפורש  -במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי  4.3.1

 תחולנה ההוראות הבאות: -בתקנון זה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי  אחרת

המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה )נכסי החברה לאחר  (1)

 "(;הנכסים העודפים"תשלום חובותיה יקראו להלן: 

כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין  (2)

 ;רטה לערכן הנקוב של המניות-ניות באופן יחסי פרובעלי המ

באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות,  (3)

רשאי המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי 

____________________________ 
 כקרן החברה במעמד פוגע אינו, כן לפעול החברה לדירקטוריון כאמור זכות של קיומה עצם, כי יובהר  5

 .במקרקעין להשקעות
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המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי 

 המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

חודשים ממועד רישומן למסחר בבורסה של מניות החברה לא תהיה בחברה  12אם בתוך  )א(4.3.1

פעילות מהותית, תזמן החברה אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה 

ברה להלן, החלטה על פירוק הח 4.3.2ועל אף האמור בסעיף  פירוק מרצון של החברה

 בהחלטהבנסיבות אלו תהיה טעונה אישור אסיפה כללית של בעלי מניות של החברה 

 באסיפה ומצביעים המשתתפים המניות בעלי מקולות לפחות 75% של ברוב שתתקבל

כאשר המניין החוקי הינו כאמור בסעיפים "( מיוחד רוב: "להלן) החברה של הכללית

 .להלן 4.6.21-ו 4.6.20

 המניות בעלי של הכללית האסיפה אישור טעונה תהיה מרצון החברה פירוק על החלטה 4.3.2

באסיפה כאמור יהיה המניין החוקי כאשר  מיוחד רובשתתקבל בהחלטה של החברה ב

 .ממניות החברה %40בעלי מניות בחברה המחזיקים בלפחות 

 

 6ניירות ערך הניתנים לפדיון 4.4

תהיה רשאית להנפיק או להקצות ניירות ערך הניתנים לפדיון, בכפוף להוראות  החברה 4.4.1

 תקנון זה בדבר הנפקת ניירות ערך.

 מגבלות הפדיון על יחולו ולא לפדותם היא רשאית פדיון בני ערך ניירות החברה הנפיקה 4.4.2

 .החברות בחוק השביעי לחלק השני הפרק מכח

, מניות של מתכונותיהן להם להצמיד היא רשאית פדיון בני ערך ניירות החברה הנפיקה 4.4.3

 .ברווחים השתתפות וזכות הצבעה זכויות לרבות

 

 מטרות החברה 4.5

במקרקעין כמשמעות מונח זה בפקודת מס  להשקעותמטרת החברה היא לפעול כקרן 

 להשקעותהכנסה ולעסוק בכל מטרה חוקית אחרת הנדרשת לצורך פעולתה כקרן 

בהתאם לכך, יחולו על החברה כל המגבלות החלות  .ככזובמקרקעין או שמירת מעמדה 

 על קרן להשקעות במקרקעין המפורטות בפקודת מס הכנסה.

לשינוי אך ורק בהחלטה שתתקבל באסיפת בעלי המניות של החברה  ןניתזה יהיה ף סעי

בעלי מניות בחברה המחזיקים באסיפה כאמור יהיה המניין החוקי כאשר ברוב מיוחד 

 .ממניות החברה 40%בלפחות 

 

 אסיפות בעלי מניות 4.6

( חודשים לאחר 15חברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר )ה 4.6.1

 האסיפה השנתית האחרונה. אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת.

____________________________ 
 להנפיק לה המתירה הוראה בתקנונה לכלול חברה רשאית החברות לחוק 313-ו 312 סעיף להוראות בהתאם  6

 .לפדיון הניתנים ערך ניירות
 אלא לפדיון הניתנים ערך ניירות להנפיק תוכל לא החברה, ציבורית חברה הינה החברה עוד כל כי ובהרמ 

  .להלן כמפורט לפדיון הניתנים ערך ניירות להנפקת הבורסה באישור
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 דר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים להלן:ס 4.6.2

את הדוחות הכספיים המבוקרים  ,בין היתר ,ברה, הכוללדיון בדוח התקופתי של הח (1)

 ;על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית של החברה ואת דוח הדירקטוריון

 להלן; 7.3ם והכל בכפוף להוראות סעיף מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריה (2)

 מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון; (3)

 .שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכלליתנושאים  (4)

פי החלטתו, וכן  ל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת עלכ 4.6.3

פי דרישה כאמור של שני דירקטורים או רבע מן  תכונסנה אסיפות מיוחדות על

יותר, שלו  הדירקטורים המכהנים באותו מועד או לפי דרישה של בעל מניה, אחד או

( לפחות מזכויות ההצבעה 1%( מההון המונפק ואחוז אחד )5%לפחות חמישה אחוזים )

( מזכויות ההצבעה %5בחברה או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים )

 ה.בחבר

( ימים מיום 21נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד )

, כאמור בסעיף כאמור, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדתשהוגשה לו הדרישה 

( ימים ממועד 35שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה ) , ובלבדלהלן 4.6.6

 פרסום ההודעה, והכל בכפוף להוראות החוק.

הדורש,  רשאי, לעיל 4.6.3 בסעיף כאמורלא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת,  4.6.4

גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם,  –וכשמדובר בבעלי מניות 

לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום 

שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות 

 בידי הדירקטוריון.

באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם היום  סדר (1) 4.6.5

( 2) קטןוכן נושא כאמור בסעיף  לעיל 4.6.3 סעיףנדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי 

 ;להלן

( לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה 1%בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד )( 2)

נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול 

בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית, בכפוף להוראות חוק 

 ;החברות

( ימים לפני מתן 7( לעיל תוגש לחברה בכתב לפחות שבעה )2בקשה כאמור בסעיף קטן )( 3)

ל ידי בעל ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצעת ע

 המניות וזאת אלא אם נקבע אחרת על פי כל דין.

 תפוצה בעלי, לפחות יומיים עיתונים בשני תפורסם כללית אסיפה כינוס על הודעה( 1) 4.6.6

 הודעה כל תמסור לא והחברה, בחוק כקבוע במועד, העברית בשפה לאור היוצאים, רחבה

 על הדבר נדרש אם אלא, החברה של המניות בעלי במרשם הרשומים מניות לבעלי נוספת

 ;דין פי

 והפרטים הנדרשים על פי דין. האסיפה סוג יצוינו הכללית האסיפה כינוס על הודעהב( 2)

אסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר לעניין מסוים או לפרק ה 4.6.7
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זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין. נטלה האסיפה הכללית 

סמכויות הנתונות לפי החוק לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות 

והאחריות החלות על דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, 

ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב להחזקותיהם בחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן 

 י והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.הצבעתם, הוראות הפרקים השלישי, הרביע

פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר הנובע מאי קיום  4.6.8

ינוס האסיפה הכללית כאופן  ענייןל תחוק או בתקנון זה, לרבובהוראה או תנאי שנקבעו 

 או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים

 שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין.

ן להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש יבעל מניות המעוני 4.6.9

 דין.על פי 

 באסיפה ולהצביע להשתתף הזכאות לצורך קובע מועד לקבוע רשאית החברה (1) 4.6.10

 האסיפה לקיום שנקבע המועד לפני ימים 21 על יעלה לא זה שמועד ובלבד, הכללית

 ;הכינוס מועד לפני ימים 4-מ יפחת ולא הכללית

 בסעיף המנויים נושאיםכללית שעל סדר יומה  אסיפה( לעיל, ב1"ק )בסאף האמור  על( 2)

ימים ולא פחות  40-, תקבע החברה מועד קובע אשר יחול לא יותר מהחברות לחוק)א( 87

 קובע מועד קביעת יאפשר הדין אם אלאימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית,  28-מ

 .יותר מוקדם במועד

על מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק ב 4.6.11

 כוח. באמצעות אפוטרופוסיהם, וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא

להצביע מקרה של בעלים במשותף למניה, רשאי כל אחד מהם בבכפוף להוראות כל דין,  4.6.12

בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה הזו, כאילו הוא הזכאי היחידי לה. 

היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בין בעצמו או על ידי שלוח, 

יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור 

ניה או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה, לפי העניין. בדבר בעלותו במ

אפוטרופוסים אחדים או מנהלי עזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצרכי 

 סעיף זה כבעלים במשותף במניות אלו.

 .עלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח, כפי שיותנה להלןב 4.6.13

פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר  בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, עלאגיד שהוא ת 4.6.14

שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית. אדם 

המוסמך כנזכר לעיל, יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות 

ראש  היה בעל מניות יחיד. יושבהצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו 

האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של 

 התאגיד, כתנאי להשתתפותו של אותו אדם באסיפה.

כתב המינוי לא יחול על הנציג  לעניין להלן 4.6.19 עד 4.6.15 סעיפיםבי האמור מובהר כ

 להצבעה מטעם התאגיד.המוסמך של התאגיד אלא רק על שלוח 

ידי הממנה  יערך בכתב וייחתם על( "כתב מינוי"ל מסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן: כ 4.6.15

כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי  ידי באי או על
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כוחו  חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא ,בכתב

 המוסמך.

דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו,  תב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעתכ 4.6.16

שעות לפני המועד  48-יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ

 הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב

משתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל ה

כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת 

 האסיפה.

כוח אחד, כפוף  על מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבאב 4.6.17

 להוראות להלן:

במקרים הנדרשים כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן וכן,  (1)

על פי דין, התייחסות לשאלת עניינו האישי של בעל המניות בהתקשרות שעל סדר 

 יומה של האסיפה הכללית;

ידי בעל מניות  עלה מספר המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על (2)

ידיו, יהיו בטלים כל כתבי המינוי  אחד על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על

ידי אותו בעל מניות בגין המניות העודפות, מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה  תנו עלשני

 ידיו; בגין המניות המוחזקות על

ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות  כוח על מונה רק בא (3)

שבגינן הוא ניתן, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות שבידי בעל המניות 

ראש האסיפה,  יום הפקדת כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושבב

בהתאם למקרה. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות פחות ממספר המניות שבידי 

בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו, 

 בות בו.וכתב המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות הנקו

כתב המינוי לאסיפה כללית יערך וימולא כקבוע בתקנון החברה, או באופן דומה לו ככל  4.6.18

 האפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי יו"ר הדירקטוריון.

צבעה בהתאם לכתב מינוי יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול כתב ה 4.6.19

מור, אלא אם הודעה בכתב על המוות, המינוי או העברת המניה שבגינה הצביעו כא

 לפני האסיפה ראש יושב ידי על או החברה במשרד נתקבלההביטול או ההעברה, 

 .ההצבעה

 מחצית תוך חוקי מניין נוכח יהיה כן אם אלא כללית באסיפה דיון בשום לפתוח יןא 4.6.20

 או החברות בחוק אחרת מותנה בהם מקרים להוציא. לפתיחתה שנקבע המועד מן השעה

ידי באי כוחם, לפחות  , בעצמם או עלנוכחים שיהיו בשעה חוקי מניין יתהווה, זה בתקנון

 זכויות ההצבעה בחברה.מ 40%( בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות 2שני )

שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה ה מחציתאם כעבור  4.6.21

, אם צוין בהודעה לכל מועד אחרלאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או 

אם ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה.  על האסיפה

מהמועד הקבוע לאסיפה, כי  שעהה מחציתבאסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור 
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 בכל מספר משתתפים שהוא.הנדחית אז תתקיים האסיפה 

פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם  ם כונסה האסיפה הכללית עלא

( מההון המונפק 5%נכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים )

בעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו ( לפחות מזכויות ההצ1%ואחוז אחד )

 ( מזכויות ההצבעה בחברה.5%לפחות חמישה אחוזים )

על אף האמור לעיל, יושב ראש ראש לאותה אסיפה.  בכל אסיפה כללית ייבחר יושב 4.6.22

האסיפה יהיה יו"ר הדירקטוריון ובהעדרו ייבחר יו"ר האסיפה מבין חברי דירקטוריון 

יפה. לא נכח דירקטור כלשהו באסיפה, ייבחר יו"ר האסיפה החברה שיהיו נוכחים באס

האסיפה  יו"רבחירת  על ידי בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה ברוב רגיל.

פתח, בכפוף לקיום מניין חוקי, על ידי מזכיר החברה יעשה בתחילת הדיון באסיפה, שתית

 או על ידי בעל מניות שמזכיר החברה הסמיך לעניין זה.

ראש של אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את  בושי 4.6.23

האסיפה, הדיון או קבלת ההחלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן לזמן וממקום 

למקום, וחייב הוא לדחותן כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה הנדחית 

ון בהם לא נסתיים או לא התחיל או אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדי

 שלא התקבלה לגביהם החלטה באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.

פוף להוראות כל דין, החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות, באופן כ 4.6.24

שכל מניה, המקנה זכות הצבעה, תקנה קול אחד. היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה 

 כנדחית.

כללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או החלטות האסיפה ה 4.6.25

 בתקנון.

נוסף על ההחלטות שהסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית, והמפורטות בתקנון זה  4.6.26

ו/או בחוק החברות, החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב 

 רגיל:

 ;העסקתומינוי רואה החשבון המבקר של החברה, והפסקת  (1)

 7.3סעיף והכל בכפוף להוראות  ופיטוריהם מטעם בעלי המניות מינוי דירקטורים (2)

 ;להלן

 ;אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית (3)

 .הגדלת הון המניות הרשום וביטולו (4)

 החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה ברוב מיוחד: 4.6.27

 ;תקנוןהוראה מהוראות השינוי  (1)

סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון הפעלת  (2)

להפעיל את סמכויותיו, וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של 

 ;)א( לחוק החברות52החברה כאמור בסעיף 

שאז  )א( לחוק החברות275מיזוג )אלא אם מדובר בעסקה הטעונה אישור לפי סעיף  (3)

 .(פה טעונה אישור גם לפי סעיף זהתהא החלטת האסי

הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה ופרוטוקול  כרזת יושבה 4.6.28
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 ראש האסיפה, ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול. האסיפה שנחתם בידי יושב

הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע את החלטות האסיפה הכללית שניתן לקבלן גם  4.6.29

פוף להוראות חוק כהצבעה. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון ו בדרך של כתב

החברות ותקנותיו, החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יכול שיתקבלו גם 

 בדרך של כתב הצבעה:

 מינוי דירקטורים מטעם בעלי המניות ופיטוריהם; (1)

לפי הוראות סעיפים אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית  (2)

 לחוק החברות; 275עד  268-ו 255

 לחוק החברות; 320אישור מיזוג לפי סעיף  (3)

הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או  (4)

להפעיל את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש 

 )ג( לחוק החברות;121, לפי סעיף הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו

 .לחוק החברות 89נושאים שקבע השר בתקנות שהותקנו או שיותקנו מכוח סעיף  (5)

 

 העברת מניות החברה  4.7

כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה  4.7.1

מניה ייחתם , תיעשה בכתב, ובלבד שכתב העברת 7על ידי החברה לרישומים או אליה

ידי המעביר ועל ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן על ידי  בחתימת יד בלבד על

עדים לחתימתם, והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של הנעבר 

עברת מניות הבמרשם בעלי המניות בגין המניה המועברת. בכפוף להוראות חוק החברות, 

 בתקנון.מסר למשרד של החברה כתב העברה, כמפורט לא תירשם אלא אם נ

או באופן דומה לה  הקבועה בתקנון החברהתב ההעברה של מניה ייערך וימולא בצורה כ

 ן החברה.דירקטוריוראש  ידי יושב ככל האפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על

ייראה בעיני חברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן אשר ה 4.7.2

ם בכל שנה. החברה תודיע לבעלי מי( י30הדירקטוריון, ובלבד שלא יעלה על שלושים )

המניות על סגירת מרשם בעלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון זה לעניין מסירת הודעות 

 לבעלי המניות.

 שעומדים המניות תעודת עם ביחד, רישום לשם למשרד יימסר העברה כתב לכ( 1) 4.7.3

 כתבי. החברה דירקטוריון שידרוש האחרות ההוכחות וכל, כזו הוצאה אם, להעבירן

 יסרב הדירקטוריון אשר העברה כתבי כל אך, החברה בידי יישארו, שיירשמו העברה

 סירב(. נמסרה)אם  המניה תעודת עם יחד, שמסרם למי, דרישה לפי יוחזרו, לרשמם

 ימים( 30) משלושים יאוחר לא למעביר כך על יודיע, מניות העברת לאשר הדירקטוריון

 ;ההעברה כתב קבלת מתאריך

החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה, אשר יקבע על ידי ( ה2)

 דירקטוריון החברה.

____________________________ 
 סעיף ראו לרישומים החברה שם על והמוצעות הקיימות מניותיה כל את לרשום החברה התחייבות לעניין  7

 .לעיל 2.6.3
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אפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עיזבון או ה 4.7.4

שיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו אפוטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יור

 רשומה על שם הנפטר. שהיתההיחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה 

רשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או נ 4.7.5

בשותפים הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה, אך לא 

כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף בנייר הערך מחובה כלשהי ביחס לנייר יהא בכך 

הערך שהחזיק בו בשותפות. נרשמה מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה 

 זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.

ל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו כ 4.7.6

צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות  הוכחות על קיום

למניות בעל המניות שנפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל, כפוף להוראות 

 תקנון זה, להעביר את אותן מניות.

חברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול ה 4.7.7

ירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי או בפ

 זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה.

ונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן כ 4.7.8

אותן  בפשיטת רגל או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא

הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול 

או בפירוק או בפשיטת רגל, בהסכמת הדירקטוריון )והדירקטוריון יהיה רשאי לסרב לתת 

הסכמתו בלי לתת כל סיבה לסירובו( להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, 

 ה, להעביר אותן מניות.כפוף להוראות תקנון ז

כל האמור לעיל בדבר העברת מניות יחול על העברת ניירות ערך אחרים של החברה,  4.7.9

 בשינויים המחייבים.

 

 8שינוי זכויות של מניות החברה  4.8

על  יכולה להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים בזכויות עדיפות לא החברה 4.8.1

 מאוחרות זכויות המניות הקיימות בהון החברה אך היא יכולה להנפיק מניות בזכויות

או להנפיק מההון שטרם הונפק ניירות ערך בני  לזכויות המניות הקיימות בהון החברה

פדיון או להנפיק מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת 

או בקשר עם עניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מדי פעם  דיבידנדים, זכויות הצבעה,

ובלבד שזכויות אלו  של בעלי המניות מיוחד בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב

 .תהיינה נחותות לזכויות בעלי המניות של החברה
____________________________ 

 בזכויות מניות להנפיק תוכל לא החברה, בבורסה למסחר רשומים החברה של ערך ניירות עוד כל כי יובהר  8
 או פדיון בני ערך ניירות הונפק שטרם מההון להנפיק או החברה בהון הקיימות המניות לזכויות מאוחרות

, הצבעה זכויות, דיבידנדים חלוקת עם בקשר בהגבלות או אחרות מיוחדות מוגבלות בזכויות מניות להנפיק
 ברוב הכללית באסיפה שתתקבל בהחלטה פעם מדי החברה שתקבע כפי, אחרים עניינים עם בקשר או

 .לכך הבורסה אישור יתקבל אם אלא המניות בעלי של מיוחד
 הון יחולק שהיא עת בכל אם, אזי, בבורסה למסחר רשומים החברה של ערך ניירות עוד כל כי יובהר, בנוסף 

, הכללית באסיפה מיוחד ברוב שתתקבל בהחלטה, החברה תוכל לא מניות של שונים לסוגים המניות
 וההוראות ההגבלות, היתרונות, היתר-זכויות, הזכויות את אחר באופן לשנות או להוסיף, להרחיב, להמיר

 .הבורסה באישור אלא, הסוגים באחד עת באותה קשורים שאינם או הקשורים
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ם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה, בהחלטה א 4.8.2

, מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות הכללית באסיפה וחדמישתתקבל ברוב 

היתר, -מתנים אחרת, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות

היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, 

של בעלי המניות מן הסוג יוחד מאו כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב 

 .הזה

זכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות ה 4.8.3

בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או 

 ההקצאההנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי 

הוראות שבתקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים ה של אותן מניות.

 המחויבים לפי העניין, על כל אסיפת סוג כנ"ל.

מניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל ה 4.8.4

להקצותן עד גבול הון המניות הרשום של החברה, לאותם האנשים, תמורת מזומנים או 

בתמורה אחרת שלא במזומנים, באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערכן הנקוב, בין 

ברות( בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, בערכן הנקוב ובין )בהתאם להוראות חוק הח

ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים, ותהא לדירקטוריון הסמכות 

, בערכן הנקוב או למעלה מערכן שהן איזה"ל כנלהגיש לכל אדם דרישת תשלום על מניות 

הנקוב או בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, במשך אותו הזמן ובאותה התמורה והתנאים 

 הדירקטוריון ימצא למתאים.אשר 

ם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי ע 4.8.5

 דרישות התשלום ו/או זמני פירעונם.

פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, יהא תשלום התמורה בגין המניה, כולה או חלקה,  ם עלא 4.8.6

ידי האדם אשר הוא  ו עלבשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פירעונ

 ידי אפוטרופוסיו. הבעלים הרשום של המניות אותה עת או על

חברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו ה 4.8.7

לשמש כחתם, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, לרבות סטוק אגרות חוב של 

נאי או על תנאי, על כל נייר ערך, איגרת חוב החברה או על הסכמתו להחתים, בין ללא ת

או סטוק אגרות של החברה. בכל מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה 

 במזומנים או בניירות ערך או באגרות חוב או בסטוק אגרות חוב של החברה.

 

 9שינוי הון  4.9

רגיל, פי החלטה של האסיפה הכללית, שתתקבל ברוב  חברה רשאית מזמן לזמן, עלה 4.9.1

 .להגדיל את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע

 הוראות תקנון זה. תחולנה על המניות החדשות 4.9.2

 פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל, רשאית החברה: לע 4.9.3

____________________________ 
 בסוגים מניות להנפיק תוכל לא החברה, בבורסה למסחר רשומים החברה של ערך ניירות עוד כל כי יובהר  9

 .שונים
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לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב  (1)

להון המורכב ממספר קטן  -של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב 

חזקותיהם של בעלי היותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי 

 המניות בהון המונפק.

כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי לשם ביצוע כל החלטה 

שמם של מספר  שיתעורר, ובין השאר, להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות על

 בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם.

מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור, הרי במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו 

וד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, באישור בעלי מניות שאיח

 האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל:

למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה תעודות  (א)

המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות 

 –והוצאות תחולק לזכאים; או 

מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני  להקצות לכל בעל (ב)

האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה 

אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תיחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד; או 

– 

 לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה (ג)

מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר 

מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה 

מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה 

 .מאוחדת אחת

צאת מניות נוספות אזי פירעונן תחייב הו לעיל( ג) או( ב) פסקאותבמקרה שפעולה לפי 

ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי 

 ;זכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה

את הון  ,ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן לחלק על (2)

ר מהערך הנקוב של המניות מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יות

להון מונפק המורכב ממספר גדול יותר  -הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב 

של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות 

 ;בהון המונפק

לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות  (3)

 ;החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניותשל 

להפחית מניות בהון המונפק של החברה באופן שמניות אלו תבוטלנה וכל התמורה  (4)

ששולמה בגין ערכן הנקוב תירשם בספרי החברה כקרן הון שדינה יהיה, לכל דבר 

 ;בהון המונפק של החברה נהיוותרתועניין, כדין פרמיה ששולמה על המניות ש

לאחד את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, לסוג מניות אחד ובכלל זה רשאית  (5)

החברה להחליט על פיצוי בעלי מניות בחברה, כולם או מקצתם, בגין איחוד ההון, 

 בדרך של הקצאת מניות הטבה לאותם בעלי מניות;



 12 - ד 

לעיל יחול,  4"ק בסלהפחית את ערכן הנקוב של מניות החברה ובמקרה זה האמור  (6)

 ינויים המחויבים, גם ביחס להפחתת ערכן הנקוב של מניות החברה כאמור.בש

 

 חוק החברותלפי הסדרים  4.10

להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון ההתאגדות של החברה לפי  

)ד( לתקנות פרטי תשקיף, ככל ונקבעו 26סעיפים מחוק החברות המצוינים בתקנה 

 הסדרים כאמור.

 תקנון שינוי 4.10.1

 ותית לשנות הוראתהיה רשאהחברה למעט אם נאמר במפורש אחרת בתקנון זה, 

מקרב לעיל,  )א(4.3.1 , כהגדרתו בסעיףמיוחדרוב בהחלטה שתתקבל ב תקנוןהמהוראות 

 .בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית של החברה

 מיזוג 4.10.2

 .להוראות חוק החברות, בכפוף ברוב מיוחד בעלי המניות החלטתאישור מיזוג טעון   4.10.2.1

כל הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ו/או כל הסדר הקשור למניות החברה בין בעלי   4.10.2.2

של  המניות של החברה בינם לבין עצמם ו/או צדדים שלישיים ו/או כל עסקת מיזוג

ברוב של לפחות  תהיה טעונה אישור הדירקטוריון החברה עם ו/או לתוך חברה אחרת

 להוראות חוק החברות. בנוסף לכל אישור אחר ובכפוף, טוריון החברהמחברי דירק 75%

זה יהיו ניתנים לשינוי אך ורק בהחלטה  4.10.2.3סעיף ולעיל  4.10.2.2-ו 4.10.2.1פים סעי  4.10.2.3

באסיפה המניין החוקי כאשר שתתקבל באסיפת בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד 

  .ממניות החברה 40%בעלי מניות בחברה המחזיקים בלפחות כאמור יהיה 

 

 מניות החזקת על מגבלה 4.11

בעל מניות בחברה לא יחזיק, לבד או ביחד עם אחרים, באמצעי שליטה בחברה בהתאם  4.11.1

מתום שלוש שנים ממועד הרישום למסחר בבורסה ואילך, לא להוראות הבאות: )א( 

או יותר מאמצעי  70%-במישרין או בעקיפין, בחזיקו חמישה בעלי מניות או פחות, י

 המועד: "ה, ומתום חמש שנים ממועד הרישום למסחר ואילך )להלןחברהשליטה ב

)ב( מתום שלוש שנים ממועד הרישום או יותר מאמצעי השליטה בה;  50%-ב –( "השני

מהון המניות המונפק של החברה  13.99%למסחר בבורסה ואילך, בשיעור העולה על 

)להלן: מהון המניות המונפק של החברה  9.99%ומתום המועד השני בשיעור העולה על 

 –"(; לעניין זה מגבלת ההחזקות"

יראו עמיתים בקופת גמל, מבוטחים בחברת ביטוח לעניין השקעות מבוטחיה, וכן  (1)

לפקודת מס הכנסה, כבעלי המניות  88בעלי יחידה בקרן נאמנות כהגדרתה בסעיף 

 ;בחברה

 קרובו ייחשבו כבעל מניות אחד;אדם ו (2)

 ;כהגדרתה בחוק ניירות ערך –"החזקה"  (3)
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 .10לפקודת מס הכנסה 88כהגדרתו בסעיף  –"אמצעי שליטה"  (4)

כל העברת מניות או רכישת מניות אשר תגרום לבעל מניות להחזיק בכמות עודפת של  4.11.2

של  מניות, מעבר לכמות המותרת על פי מגבלת ההחזקות, הינה אסורה, מהווה הפרה

 .האחרים הוראות תקנון החברה ולא תחייב את החברה או את בעלי מניותיה

 "(,בעל מניות מפרעלו החזקותיו של בעל מניות כלשהו מעבר למגבלת ההחזקות )להלן: " 4.11.3

 .ידווח לחברה על כך באופן מיידי, תוך פירוט שיעור ההחזקות העודף שבבעלותו

 בעל המניות המפר, בין כתוצאה מהודעה על פימיד לכשייוודע לחברה דבר ההפרה על ידי  4.11.4

 הוראות תקנון זה, בין אם עקב מסירת דיווח על פי הוראות חוק ניירות ערך ובין אם

 תפעל החברה כדלקמן: ,אחרת

מניותיו של בעל מניות אשר מקנות לבעל המניות המפר את שיעור ההחזקות העודף  (1)

, והן לא לחוק החברות 308 כמשמעותן בסעיף מניות רדומות שבבעלותו תהיינה

אותו בעל מניות )כמות המניות שיורדמו תקנינה זכויות כלשהן כל עוד הינן בבעלות 

תהא שווה לכמות המניות שיש להרדים על מנת שבעל המניות המפר לא ייחשב עוד 

 "(. הרדומות העודפות המניות)להלן: " כבעל מניות מפר(

ל הפרתו את תקנון החברה והוא יידרש החברה תיתן לבעל המניות המפר התראה ע (2)

ממועד קבלת  מסחר ימי שלושה תוךלהקטין את החזקותיו בהון המניות החברה 

 ;ההודעה

תוך פרק הזמן שהוקצב  העודפות החזקותיו את ימכור לא המפר המניות שבעל ככל (3)

)כמות המניות העודפות  הרדומות לו לשם כך כאמור, יחולטו המניות העודפות

שיחולטו תהא שווה לכמות המניות שיש לחלט על מנת שבעל המניות המפר הרדומות 

 לא ייחשב עוד כבעל מניות מפר(;

 יקבל ואשר החברה ידי על שימונה נאמן של לחזקתו יועברו כאמור שיחולטו המניות (4)

 הרדומות העודפות המניות את ,מיידי באופן, למכור חוזרת בלתי הוראה מהחברה

 הגבלה כל ללא וזאת וץ לבורסה, לפי שיקול דעתו הבלעדי,או מח הבורסה באמצעות

 ;המכירה מחיר על

ממועד גילוי הפרת מגבלת ההחזקות על ידי בעל המניות החל  ככל שבתקופת הביניים (5)

המפר ועד לחילוט המניות, יחול מועד קובע לעניין השתתפות של בעלי מניות באסיפה 

הכללית של החברה או לקבלת דיבידנד שיחולק על ידי החברה או מניות הטבה 

( לא תאפשר 1שיחולקו על ידי החברה או זכויות שיוצעו על ידי החברה, אזי החברה )

 המניות העודפות כמותגבי לבעל המניות המפר להשתתף באסיפה הכללית ל

( החברה תחלק את הדיבידנד או מניות ההטבה או הזכויות, לפי 2; וכן )הרדומות

דיבידנד, או חילוט ההעניין, לבעל המניות המפר, אך חילוט המניות יתייחס גם ל

לכל פירות אחרים  ןמניות ההטבה או הזכויות, לפי העניין, שחולקו לו כאמור, וכ

____________________________ 
 כל – אדם-בני-בחבר", שליטה אמצעי:  "כדלקמן השליטה אמצעי מוגדרים הכנסה מס לפקודת 88 בסעיף  10

 :מאלה אחת
-בני-בחבר דומים תפקידים בעלי או, בחברה כללי מנהל או דירקטור למנות הזכות( 2; )לרווחים הזכות( 1)

 הזכות( 4; )אחר אדם-בני-בחבר לה מקביל בגוף או, בחברה כללית באסיפה הצבעה זכות( 3; )אחר אדם
 הזכויות מן זכות שלו למי להורות הזכות( 5; )פירוק בעת החובות סילוק לאחר הנכסים ביתרת לחלק

 או למניות זכויות, מניות מכוח שהיא בין, והכל; זכותו להפעלת הדרך על( 4) עד( 1) בפסקאות האמורות
 ;נאמנות או הצבעה הסכמי באמצעות לרבות, אחרת דרך בכל ובין, אחרות זכויות
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 ;הרדומות העודפותהנובעים מהמניות 

, לרבות פירותיהן כאמור בסעיף הרדומות מחצית מתמורת המניות העודפות (6)

, בניכוי הוצאות הנאמן ושכר טרחתו כפי שסוכמו בינו לבין החברה לעיל (5)4.11.4

 כאמור בסעיף או מחוץ לבורסה שתימכרנה על ידי הנאמן באמצעות הבורסה

שנגרם  מוסכם לחברה ולבעלי מניותיה בגין הנזקלעיל, תשמש לצורך פיצוי  (4)4.11.4

יתרת )להלן: " להם על ידי בעל המניות המפר, והיתרה תוחזר לבעל המניות המפר

גרמה פעולתו של בעל המניות המפר על אף האמור לעיל, אם  ."(התמורה שחולטה

לבעלי  לחברה ו/או אחראו עקיף לנזק ישיר  לפגיעה במעמד החברה לצורכי מס או

איזה חלק מתוך  המוחלטהבלעדי וניות שלה, תחליט החברה לפי שיקול דעתה המ

 ;מתכונת התמורה שחולטה יחולק לבעלי המניות הניזוקים ובאיזויתרת 

( לעיל קובעות פיצוי מוערך ומוסכם מראש, בשים לב לנזקים 6)4.11.4הוראות סעיף  (7)

העלולים להיגרם לחברה ולבעלי מניותיה בגין ההפרה, אולם זאת מבלי לפגוע 

 ,בעלי המניות והחברהמחזיקי ניירות הערך של החברה, לרבות ביכולתם של שאר 

מדו ולפעול לקבלת כל זכות וסעד נוספים אשר יע להוכיח את נזקיהם הממשיים

המפר אשר עשוי, בחריגתו ממגבלת ההחזקות האמורה,  לרשותם כנגד בעל המניות

 ;של החברה מחזיקי ניירות הערךהן לחברה והן ליתר  לגרום לנזקים כבדים

 חברה מסכים מראש ומתחייב לסייע בביצוע ההוראותבמניות הכל אחד מבעלי  (8)

 המניות ניותיו של בעלהמתוארות לעיל ונותן את הסכמתו לחבר הבורסה המחזיק במ

למסור לחברה כל מידע שיידרש לה לשם הגשמת הוראות פרק זה ולרבות הסכמתו 

 לשתף פעולה עם החברה לביצוע ההוראות המתוארות לעיל.להסרת חסיון בנקאי ו

הופרה מגבלת ההחזקות כתוצאה מהסכמים או הסדרים אחרים בין בעלי מניות היה ו 4.11.5

תתחלק בין  יחולטו כאמורו יורדמו אשר הרדומות פותכמות המניות העוד , אזיבחברה

                     בהסכמים או הסדרים באופן יחסי לשיעור החזקותיהם בחברה. בעלי המניות הקשורים
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 תמורת ההצעה  - 5פרק 

 

 תמורת ההנפקה 5.1

 התמורה הצפויה מההנפקה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, ההוצאות

והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה,  המשוערות הכרוכות בה,

לחוק ( 1()2)א16החברה בהתאם לסעיף  יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה שתפרסם

ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(,  קנותתול 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

. למועד התשקיף, טרם סוכמו פרטי ההתקשרות והתמורה לחתמים 2007-תשס"ז

 ולמפיצים, אשר יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה כאמור.

 

 יעוד התמורה 5.2

לשם  אשר תתקבל על פי תשקיף זה בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת ההנפקה 5.2.1

בכפוף  בתחום הנדל"ן למגורים בישראלובעיקרם נכסים מניבים רכישת נכסים מניבים 

בנוגע  לרבות "(הפקודה)להלן: " 1961-להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א

, ליחס שבין נכסיה המניבים של החברה לכלל נכסיה ובנוגע לרמת המינוף הנדרשת

לא נקבע יעוד ספציפי לתמורת . נכון למועד תשקיף זה, להלן 6.16.2 ףבסעיכמפורט 

תמורת  על כן, .ים אותם בכוונת החברה לרכושייפצלא נקבעו נכסים ספ ינו,יה, ההנפקה

העסקית של החברה, כפי שתחליט הנהלת החברה מעת ההנפקה תשמש למימון פעילותה 

 לעת, לפי שיקול דעתה.

, אם וככל עד לשימוש בתמורת ההנפקה כאמור, החברה תשקיע את תמורת ההנפקה 5.2.2

סולידיים כגון פקדונות במט"ח או בשקלים, אג"ח ממשלתיות ו/או  באפיקים שתהיה,

י הנהלת ל ידמק"מ וכד', כפי שיקבע ע (,-A דירוג אשראי )לפחות קונצרניות בעלות

חשב כהשקעה באפיקים סולידיים, השקעה ילצורך האמור לעיל, לא ת החברה מעת לעת.

 םמט"ח( ו/או במניות ו/או מכשירים נוספים, אשר נכס הבסיס שלה בנגזרים )מעוף ו/או

 גזריםמניות או אופציות במעוף או רכישת או כתיבת פוזיציות בנ הינו מניות או מדדי

 )למעט אם הדבר יעשה לצורך הגנה על נכסי החברה(.

אשר יובהר, כי נכון למועד התשקיף, אין בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת ההנפקה  5.2.3

 לצורך השקעה בנגזרי מטבע שלא למטרות הגנות מטבע. תתקבל על פי תשקיף זה

 

 סכום מינימלי 5.3

  לא נקבע סכום מינימלי להנפקה. 

          

ביחס לניירות ערך אחרים אשר יוצעו על פי תשקיף המדף, הפרטים הקבועים בפרק ו'  5.4

, 1969-מבנה וצורה(, תשכ"ט –לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 

הערך המוצעים", יובאו במסגרת  "פרטים שיכללו בתשקיף על השימוש בתמורת ניירות

ניירות הערך הרלוונטיים, וזאת בהתאם להוראות תקנה ח הצעת המדף על פיו יוצעו דו

              א)א( לתקנות האמורות.25
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 הכללית של עסקי התאגיד ההתפתחותתיאור  -ראשון  חלק

 

 תאגיד ותיאור התפתחות עסקיוה פעילות 6.1

 

 ההתאגדות וצורת ההתאגדות מועד 6.1.1

אינדקס מוגבל בשם  ןבעירבוכחברה פרטית  2016במאי  4התאגדה ונרשמה בישראל ביום  החברה

אשרה האסיפה הכללית של בעלי מניות  2016באוגוסט  4ביום  .נדל"ן למגורים בישראל בע"מ

"מגוריט  –החברה את שינוי שם החברה מ"אינדקס נדל"ן למגורים בישראל בע"מ" לשמה הנוכחי 

ניתן אישור רשם החברות והשותפויות לשינוי שמה של  2016באוגוסט  25ישראל בע"מ" וביום 

 החברה ל"מגוריט ישראל בע"מ".

 

 עסקי התאגיד חותהתפת 6.1.2

בהתאם להוראות חלק ד' פרק שני לפקודת מס הכנסה ן השקעות במקרקעילקרן  הינההחברה 

גוף שמטרתו  ההשקעות במקרקעין הינל"(. קרן הפקודה)להלן: " 1961-]נוסח חדש[, התשכ"א

, לדוגמא דירות מגורים להשכרה, משרדים, מרכזים החזקה וניהול של נדל"ן מניב אהעיקרית הי

 להטבות מס ייחודיות. זכאיתהשקעות במקרקעין לקרן  ,. בנוסףיזמות בתחום הנדל"ןומסחריים 

ובכך לאפשר  למגורים בישראלהמניב הנדל"ן מטרתה העיקרית של החברה הינה להשקיע בתחום 

של דירות מגורים להשכרה  פרויקטיםרכישת והחזקת בלמשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר, 

 לענייןבנכסים מניבים אלו.  בהשקעה בישראל בהם תשקיע החברה, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים

הטבות המס והשקעות במקרקעין להמגבלות החוקיות על קרן  מדיניות חלוקת דיבידנד של החברה,

, לןלה 6.17-ו 6.18, 6.6 פיםהשקעות במקרקעין ועל בעלי המניות בה, ראו סעילהחלות על קרן 

 .בהתאמה

 ,אין ולא היתה לחברה פעילות עסקית כלשהיתשקיף זה,  פרסוםממועד הקמת החברה ועד למועד 

 בהסכמים כמפורט להלן:למעט התקשרויות 

 ניהול שירותי הסכם

ביום החברה בעלי המניות של  ואסיפת, לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון 2016 אוגוסטב 30ביום 

 ניהול אינדקס ריט"( בין החברה לבין ניהולהסכם )להלן: " ניהול, נחתם הסכם 2016באוגוסט  26

, הניהול שירותי את לחברה תעמיד הניהול חברת( אשר לפיו "הניהול חברת)להלן: " "מבע

שירותי ניהול לרבות,  לחברה הניהול חברת תספק זו ובמסגרת, מטעמה מי/או ו עובדיה באמצעות

 ומתן משא ניהול, בדיקת כדאיות ההשקעות ;השקעות איתוראך לא רק, בנושאים הבאים: 

מתן יעוץ כלכלי  ;השקעות מימוש ;אלה להשקעות בנוגע ואחרים מימון, השקעה הסכמי לכריתת

 ליווי, פיקוח ייעוץ לחברה בקשר עם התקשרות בהסכמי השקעה ובהסכמים אחרים; ופיננסי;

העמדת שירותיהם  וכן; חברהל( חוב גיוסי; ייעוץ וסיוע בגיוס הון )לרבות החברהוניהול השקעות 
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 הסכם עם בקשרעל חשבון חברת הניהול של בעלי התפקידים ונושאי משרה. לפרטים נוספים 

 .להלן 6.19.1 סעיףהניהול, ראו 

 מי השקעההסכ

 משקיעים בהסכמי השקעה אשר לפיהםעובר לפרסום תשקיף זה, החברה התקשרה עם מספר 

 1מיליוני ש"ח, לפי מחיר של  180-התחייבו אותם משקיעים להשקיע בחברה סכום כולל בסך של כ

המשקיעים )להלן: " לעיל 3.6 בסעיףבכפוף להתקיימות מספר תנאים מתלים, כמפורט ש"ח למניה, 

 "(.הראשונים

 

 של החברה הפעילות םתחו 2.6

, דהיינו, רכישת דירות בתחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל בכוונת החברה לפעולכאמור לעיל, 

, "(הנכסיםונכסי נדל"ן הנלווים אליהן כגון: שטחים מסחריים, חנויות וכיו"ב )להלן: " למגורים

 ."(למגוריםהנדל"ן המניב  תחום")להלן:  םלהשכרתומתן שירותים הנלווים  נכסיםההשכרת 

להתמקד בעיקר ברכישת דירות בתחום הנדל"ן המניב בישראל, בהיקף גדול ובפיזור בכוונת החברה 

נרחב על מנת לנסות, ככל האפשר ובמגבלות הקיימות, לחקות, בממוצע, את השינויים במחירי 

 הדירות בישראל.

 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 3.6

בפרישה  ורים בישראל בתחום הנדל"ן המניב למגבכוונת החברה לפעול לרכישת נכסים מניבים 

ולהשכירם לאורך זמן, מתוך שאיפה ליצור כפי שיקבע על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת ארצית  

להלן פרטים מהותיים אודות היעדים והאסטרטגיה . אלטרנטיבה להשקעה ישירה בדירות למגורים

 .העסקית של החברה

בפרישה  בהיקפים נרחבים למגוריםלרכוש נדל"ן מניב במועד פרסום תשקיף זה, יעדי החברה הינם  6.3.1

, תוך שימוש בהון שיגויס, לשם כך מהציבור )במקביל לגיוס הון מגופים שונים( והשכרת ארצית 

 נדל"ן זה לשוכרים שונים ומגוונים.

ובנדל"ן נלווה לנדל"ן מניב  נדל"ן מניב למגוריםב האסטרטגיה העסקית של החברה הינה השקעה 6.3.2

גורים )כגון: חנויות, חניונים ומרכזים מסחריים הצמודים והנלווים לנדל"ן למגורים( ו/או ליזום למ

ארצית על מנת לנסות בפרישה השקעה בנדל"ן כאמור  1)בהיקפים נמוכים יחסית לפעילות החברה(

 ולחקות, ככל האפשר ובמגבלות הקיימות, את השינויים בממוצע מחירי הדיור בישראל.

, ולמגורים בשוק ולשיעור התשואה שניתן יהיה להשיג מרכישת בכפוף להיצע הנדל"ן המניבכן, על  6.3.3

 בתנאים הבאים:יעמוד בכוונת החברה להתמקד ברכישת נדל"ן מניב למגורים, אשר בין היתר 

רכישת מקרקעין שיעמדו בתנאי הפקודה, דהיינו, התמקדות ברכישת מקרקעין במסגרת  .1

מכרזים שיפורסמו על ידי המדינה או החברה הממשלתית לדיור להשכרה ו/או רכישת 

                                                        
 להלן. 6.18.2-ו 6.17.2לפירוט בדבר אפשרות החברה ליזום השקעה בנדל"ן למגורים ראו סעיפים   1
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מקרקעין שחלה עליהם תכנית להשכרה למגורים ו/או רכישת מקרקעין ששווקו על ידי החברה 

שנים לפחות או  15שכרה למגורים בלבד לתקופה של הממשלתית לדיור להשכרה למטרה של ה

יחידות מגורים לפחות במתחם מקרקעין רצוף )בעיקר  20רכישת מקרקעין במקבצים של 

. יובהר כי בהתאם לתנאי הפקודה והיצע אשכולות "(אשכול דיור)להלן: " מיזמים או קבלנים(

ר מ"יד ראשונה", ובמילים הדיור הקיים בשוק בכוונת החברה להתמקד ברכישת אשכולות דיו

  אחרות בכוונת החברה להתמקד ברכישת דירות חדשות ולא דירות מ"יד שנייה".

 מיידיתבכוונת החברה לפעול לרכישת מקרקעין כאמור, בין שהם מקרקעין הניתנים להשכרה  .2

ת הנחה משמעותית תוך קבל וזאת, שנים מספר של טווח בתוך להשכרה ניתנים שהם ובין

לעניין זה יצוין כי בכוונת החברה  המקרקעין הנ"ל לעומת מחירי השוק הקיימים.ברכישת 

 ביחס 10%-כ לבין 5%-כינוע בין  לשאוף לכך ששיעור ההנחה שתקבל ברכישת דירות מגורים

  פרויקט או בפרויקטים סמוכים באותואחרים  דירות לרוכשי בפועל הממוצע למחיר המכירה

את מחיר  יקטים שיתאימו לכך,לבחון, בפרוהחברה  לשם כך בכוונת ."(השוק מחיר)להלן: "

 יוכנו אשר( של הקבלנים והוצאות הכנסות דוחאפס ) לדוחות בהתאם וזאת שוטףהשוק באופן 

 דוחות)להלן: " הפרויקטים של המלווים הבנקים תלדריש בהתאםהקבלנים  ידי על ויערכו

, במקרים לבסוף יקבעינתונים אשר יעודכנו בדוחות האפס ה כך שעל בסיס, "(האפס

 .החברה ידי על ישולם אשר( הנחה)לאחר  המחיר הרלוונטיים,

 אינטרס ולקבלנים ליזמים בהסתמך על המידע המצוי בידה נכון למועד זה, ,החברה הערכתל

יים שהעיקר גורמיםמספר  בשל מחיר השוקהנחה כאמור על ב למכור לחברה אשכולות דיור

 בהם הינם:

רכוש מספר רב של דירות בכל להחברה בכוונת  – גדולה של דירות כמות בגין רכישת הנחה (א)

ובאופן  בתנאי תשלום אשר יתאימו לצרכי הקבלנים והיזמים דירות( 20)לפחות  פרויקט

 .שיקל עליהם לתת לחברה הנחה במחירי הדירות

הדירות מהקבלנים חלק מרכוש להחברה בכוונת  –שלב רכישה מוקדם הנחה בגין  (ב)

יעל את קצב קבלנים והיזמים ליאפשר לפרויקט, דבר אשר הוהיזמים בשלב מוקדם של 

תים אף לאפשר את עצם התקיימותם(, להוזיל את בנייתם )למשל הקמת הפרויקטים )לע

בצורה מהירה  יםשל הפרויקט את בנייתם ( ולקדםושיווק בדרך של הוזלת עלויות מימון

לדחות את  היצוין כי רכישת דירות בשלבים מוקדמים של פרויקטים עלול עם זאת .יחסית

 ולהניב מהן הכנסות שכירות. שבו תוכל החברה להשכיר דירות אלוהמועד 

להערכת החברה היא תהיה מושפעת פחות  –הנרכשות אטרקטיביות הדירות הנחה בגין  (ג)

ן הב קומותממיקום ה ()דיירים הרוכשים את הדירות לשימוש עצמי אחריםמרוכשי דירות 

 ,והיזמים הקבלניםעם  עשוי להיטיב זהגורם  .הדירות אותן היא תרכוש ממוקמות תהיינה

 כך שהביקוש להן נמוך באופן יחסיפרויקט את הדירות כל ב רכושוכל לתשכן החברה 

יקל עליהם ו קט במהירות יחסית מחדשיקל על הקבלנים והיזמים לסיים את שיווק הפרוי

  ., מאידךלחברה הנחה בגין דירות אלוליתן 

יהיה אטרקטיבי ותחרותי לעומת שירכשו מיקום אשכולות הדיור בכוונת החברה לפעול לכך ש .3

נכסי נדל"ן מניב למגורים אחרים הקיימים בשוק. כלומר, החברה תשאף לרכוש אשכולות דיור 
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רה שלהם כגון: , מבחינת יכולות ההשכאזורים אסטרטגיםבסמיכות לאשר יהיו ממוקמים 

 .תמכללות ואוניברסיטאומרכזי ישובים, בתי חולים, בסמיכות ל

לאור העובדה שבכוונת החברה לנסות ולחקות, ככל האפשר ובמגבלות הקיימות, את השינויים  .4

)בכפוף לכך שרכישות אשכולות הדיור על ידי החברה יניבו או  בממוצע מחירי הדיור בישראל

, בכוונת החברה לפעול צפויים או עשויים להניב תשואה נאותה(יניחו את דעת החברה כי הם 

לרכישת אשכולות דיור הן בערים מרכזיות בישראל והן בפריפריה תוך פיזור מירבי של סוג 

מיקומן, גודלן וכיו"ב על מנת ליצור מגוון רחב, ככל האפשר, של אשכולות הדירות הנרכשות, 

 דיור.

 

הדיור של החברה, בכל הנוגע להשכרת נכסיה בכוונת  במקביל לאסטרטגית רכישת אשכולות

ובמקביל לפעול להשכרת  ותארוכ ותלהחזיק באשכולות הדיור שיירכשו על ידה לתקופהחברה 

 אשכולות הדיור לתקופות שכירות ארוכות יחסית )השכרות ארוכות טווח(.

מגוונים לשוכרים, כגון שירותים בחון אפשרות לספק, באופן עצמאי, החברה ל בכוונתכמו כן, 

 במסגרתשלישיים  צדדיםעם  ובנוסף לבחון אפשרות להתקשרויות שירותי תחזוקה, ניקיון ושמירה

 :כדלקמן השוטפת פעילותה

חברות שונות לתחזוקה, אבטחה, ניקיון וכיו"ב שיספקו שירותי ניהול ואחזקה לנכסי הנדל"ן  .א

 המניב למגורים אשר יהיו בבעלותה ויושכרו.

הן לצורך רכישה של נכסי נדל"ן מניב למגורים והן  ,מתווכי נדל"ן למגוריםהתקשרות עם  .ב

 לצורך השכרה של נכסים כאמור.

החברה מעריכה כי תידרש לגייס הון בבורסה באופן שוטף על מנת להגדיל את היקף עסקיה, בנוסף 

 להתפתח וליישם אסטרטגיה של צמיחה מתמדת.

המתוארת לעיל על פי החלטות והאסטרטגיה לסטות מהמדיניות  החברה תהא רשאיתיודגש כי 

ובכפוף להוראות הדין שיחולו על קרן להשקעות  דירקטוריון החברה, כפי שיתקבלו מעת לעת

 .במקרקעין באותו מועד

 

 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 4.6

ותה תוך במהלך השנה הקרובה תפעל החברה במגמה להגדיל את מצבת הנכסים המניבים שבבעל

  הוצאה לפועל של אסטרטגית החברה.

נכון למועד דיור ברחבי הארץ ) אשכולותקבלנים ויזמים בקשר לקניית  עם מגעיםהחברה מנהלת 

העין, -ם, ראששבע, אשקלון, בית שמש, ירושלי-בארזה מתנהלים מגעים לרכישת דירות בערים: 

עם זאת . לעיל 6.3המפורטת בסעיף הקריות( בהתאם לאסטרטגית החברה ו רעננה, חדרה, חיפה

הקבלנים טרם נחתמו הסכמים מול  זהלמועד היות ונכון למועד זה אין בקופת החברה מזומנים 

 .והיזמים הנ"ל לרכישת דירות כלשהן
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מהווה תיאור האסטרטגיה הנוכחית של החברה וצפי להתפתחות בשנה הקרובה  המידע שלעיל

בסס על הערכת החברה לגבי התפתחותה הכלכלית והעסקית בהתוהוא כולל מידע צופה פני עתיד 

והחברה אינה מעריכה את יכולת המימוש של אסטרטגיה זו. השגת היעדים והאסטרטגיה של 

אינם ודאיים ואינם בשליטתה של החברה ועשויים שלא  לעיל, 6.3, המתוארים בסעיף החברה

 חוסר בהיצע של נדל"ן מניב למגורים להתממש, בין היתר, בשל תלותם בגורמים חיצוניים, כגון:

, מיתון ת ברכישת הנכסים מקבלנים ויזמיםהנחה משמעותיאשר עשוי לפגוע ביכולת לקבל 

פוטנציאלים, היעדר  או רוכשי מניות ( פוטנציאלים)שוכרים בשווקים, בעיות נזילות של לקוחות

ון בביקוש לנדל"ן מניב , קיטשיפגע ביכולת גיוס ההון של החברה פעילות בשוק ההון בישראל

 להלן.  6.22או בשל התממשותם של גורמי סיכון המפורטים בסעיף  )להשכרה( למגורים

 

 

קיים יתרון מובנה כי סבורה  ובהנחה שיעלה בידי החברה לעשות כן, החברה לאור האמור לעיל

מספר  מהותי ברכישת מניות החברה על פני רכישת דיור להשקעה על ידי משקיעים, המבוסס על

 יתרונות כדלקמן:

 הנחה משמעותית ברכישת דירה – עלות הדיור להשקעה (א)
שעה  10%-ל 8%משקיעים הרוכשים דיור להשקעה כפופים לתשלום מס רכישה בשיעור של בין 

 בלבד.  0.5%לתשלום מס רכישה בשיעור של  , כיום,שהחברה כקרן להשקעות במקרקעין כפופה

בהיקף משמעותי, החברה סבורה כי היא עשויה לרכוש  תחת ההנחה כי החברה תרכוש דירות

 דירות במחירים נמוכים ממחירי השוק, באופן משמעותי.

 10%-כ עד 5%-למשל, במקרה שבו החברה תרכוש דירות בהיקפים גדולים ובהנחה של כעל כן, 

, יתהווה יתרון משמעותי לרוכשי מניות החברה על פני רוכשי דירות להשקעה שכן השוק ממחיר

יחזיקו רוכשי מניות החברה בדירות שעלותן נמוכה, משמעותית, מרכישת דירות  ,בעקיפין

 להשקעה במישרין על ידם.

 חסכון בעלויות תחזוקת הדירה להשקעה (ב)
משקיעים בדירות להשקעה עלולים, באופן תדיר, למצוא עצמם משקיעים ממון רב בצד השקעת 

בעיסוק בהשכרתן ו/או באיתור שוכרים ו/או זמן לא מועטה בתחזוקת הדירות להשקעה ו/או 

בהתנהלות מול שוכרים שונים. מאידך, משקיעים במניות החברה יהיו "פטורים" מעיסוק 

 בתחזוקת הדירות להשקעה וכיו"ב, באופן שעשוי לחסוך להם זמן וממון יקר. 

 נזילות (ג)
ננו ניתן למימוש הינה, מטבע הדברים, השקעה בנכס שאיננו נזיל ושאי השקעה בנדל"ן להשקעה

מהיר. כך, מימוש השקעה בנדל"ן להשקעה כרוך באיתור רוכש פוטנציאלי )לעתים איתור רוכש 

כרוך במעורבות של מתווכים רבים( בעריכת  עשוי להיות כאמור אורך פרק זמן רב והוא

הסכמים מורכבים, הוצאות משפטיות, תפעול והוצאות רישום הנכסים וכיו"ב, המגלמים 

חה רבה האורכת פרק זמן ממושך יחסית. לעומת זאת, השקעה במניות החברה בחובם טר

 שתרשמנה למסחר בבורסה מהווה השקעה בנכס נזיל שניתן למימוש באופן מהיר יחסית.

בהתאם לכך, כל משקיע במניות החברה עשוי, במהירות רבה יחסית בהשוואה למשקיע בנדל"ן 

למגורים, להגדילה או לממשה במלואה והכל להשקעה, להקטין את השקעתו בתחום הנדל"ן 
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תחת הוצאות עסקה נמוכות יחסית, בהשוואה להוצאות עסקה מקובלות במימוש נדל"ן 

 להשקעה )הוצאות תיווך, הוצאות משפטיות וכיו"ב(.

 פיזור וממוצע (ד)
ארצית, מטבע ובפרישה היות ובכוונת החברה לפעול לרכישת נדל"ן למגורים בהיקף נרחב 

הדברים היה ויעלה בידי החברה לעשות כן, נכסיה עשויים להוות מעין נכס בסיס שהתשואה 

הגלומה בהם דומה, בקירוב, לתשואה הגלומה בממוצע בשווי נדל"ן להשקעה במגורים 

בישראל. משכך, ולאור הפיזור הנרחב שבכוונת החברה לרכוש את נכסיה, רכישת מניות בחברה 

עקיפין, רכישה של נכסים אלו( עשויה להוות חלופה איכותית יותר לרכישת דירה )המגלמות, ב

של אזור רכישתה. כך, למעשה,  םספציפייספציפית במיקום ספציפי החשופה יותר לסיכונים 

רכישת מניות בחברה עשויה להוות חלופה מסוכנת פחות מרכישת דירה בודדת, במיקום 

ובעקיפין חלק בנכסיה המפוזרים( עשויה להעניק פיזור ספציפי, שעה שרכישת מניות בחברה )

 יותר לרוכשי מניות החברה על פני רוכשי דירה ספציפית.ותמהיל נכסים רחב איכותי גיאוגרפי 

 ניצול יתרונות לגודל (ה)

לאור העובדה שבכוונת החברה לפעול לרכישת דירות בהיקף נרחב החברה סבורה כי עשוי 

ים הרוכשים נכס ספציפי כתוצאה מגודלה של החברה שעשוי להיות לה יתרון על פני משקיע

לאפשר לה להינות הן מתנאי מימון נוחים יותר, הן מתנאי רכישה נוחים יותר של הנכסים והן 

  מניהול ותפעול יעיל וחסכוני יותר של הנכסים.

 שינויים ברגולציה (ו)

והן בהיבטים של הגדלת בעלים פרטי של דירות חשוף לשינויים ברגולציה, הן בהיבטי המיסוי 

שכר הדירה וכיו"ב. מאידך המשקיעים בחברה אינם חשופים לשינויי רגולציה אלו או 

  .עשויה להיות מוגבלת להם שחשיפתם

רה בולפרטים בדבר האסטרטגיה העסקית של הח להלן 6.9 סעיף וראהפעילות תחום בדבר לפרטים 

 .עילל 6.3 בסעיף ראו

לעיל יש לציין כי קיימים הבדלים בין משכירי דירות למחזיקי מניות לעומת היתרונות האמורים 

בחברה )כקרן להשקעות במקרקעין( שיש בהם ו/או עשוי להיות גלום בהן יתרון דווקא למחזיקי 

הדירות באופן ישיר ו/או שהם עשויים להעדיפן על פני החזקת מניות בחברה ואשר המהותיות שבהן 

 הינן כדלקמן:

 מיסוי (א)

כגון פטור ממס בגין  מסויימיםיחידים בגין השכרת דירות להשקעה גלומים יתרונות  במיסוי

-הכנסה חודשית משכר דירה בנסיבות המתאימות, שאינה עולה בכל חודש במהלך השנה על כ

משכר הדירה. לפירוט בדבר  10%או שיעור מיסוי, בנסיבות מסויימות בשיעור של "ח שאלפי  5

 .להלן 6.17.14 סעיףיחידים ראו  שיעורי המיסוי החלים על

 שליטה בנכסים (ב)

נדל"ן המשקיעים בדירות להשקעה עשויים להעדיף השקעה בדירה מאשר השקעה  משקיעי

החברה היות ובהשקעה כאמור השליטה בנכס )הדירה( מצויה בידם בעוד החזקה  במניות
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 להשפיע או בועלק ביכולתם שאין כךבמניות החברה אינה מקנה להם שליטה בנכס )הדירה(, 

 "ב.וכיו מכירתה מועד, הדירה של השכירות דמי בקביעת

 עלויות ניהול (ג)

ניהול החברה, כחברה ציבורית, אשר תחזיק בנכסי נדל"ן למגורים מרובים כרוך פעילויות 

 שונות לרבות דמי ניהול לחברת הניהול שאינן מושתות על מחזיקי נדל"ן )דירות( באופן ישיר.

 ההון בשוק לתנודתיות חשיפה (ד)

 המסחר לתנודתיות חשופה, בבורסה למסחר הרשומות, החברה של ערך בניירות השקעה

"ן הנדל לתחום/או ו ישיר באופן לחברה קשורים שאינם לגורמים גם זה ובכלל בבורסה

 .בישראל למגורים

 

 בניירות הערך של החברה בהון החברה ועסקאות השקעות 5.6

 .לעיל 3.6סעיף  ראו ועסקאות בניירות הערך של החברההשקעות בהון החברה לעניין  

 

 חלוקת דיבידנדים 6.6

 .ם, החברה טרם חילקה דיבידנדיתשקיף זה פרסוםממועד הקמת החברה ועד למועד 

 דיבידנדים חלוקת מדיניות

 לחוק החברות. 302החברה כפופה למגבלות החלוקה הקבועות בסעיף 

השקעות במקרקעין לחלק את הכנסותיה כדיבידנד לכקרן  , לפי הוראות הפקודה,החברה מחויבת

 אשר נקבע לכך בפקודה, כמפורט להלן:ור ובשיעלבעלי מניותיה במועד 

 

מההכנסה החייבת של החברה, למעט שבח מקרקעין או רווח הון במכירת מקרקעין לפחות  90%  6.6.1

באפריל בשנה  30עד  –מניבים, בתוספת הכנסות פטורות ובניכוי הוצאות שאינן מותרות בניכוי 

 שלאחר השנה שבה ההכנסה הופקה או נצמחה.

 

רווח הנובע משחלוף מקרקעין למעט ין שהיה במכירת מקרקעין מניבים )רווח הון או שבח מקרקע  6.6.2

חודשים ממועד מכירת  12עד תום  –( 2החלפה של מקרקעין אחרים בפטור ממסדהיינו,  –

 המקרקעין. 

 

 חוק)להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט)ב( 302בהגדרה "רווחים" שבסעיף על אף האמור  6.6.3

הכנסה בסכום הוצאות הפחת, , קרן להשקעות במקרקעין רשאית לבצע חלוקה גם מתוך "(החברות

באפריל של השנה שלאחר השנה שבה ההכנסה הופקה או  30ובלבד שהחלוקה בוצעה עד ליום 

"(. במידה והחברה ביצעה חלוקה מתוך ההכנסה הפחת הוצאות בסכום הכנסה)להלן: " נצמחה

 בסכום הוצאות הפחת תופחת ההכנסה בסכום הוצאות הפחת שחולקה מהרווחים שניתן לחלקם

                                                        
 ( לפקודה.2)א()9א64לעניין זה ראו סעיף    2
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לבעלי המניות לפי הוראות חוק החברות וכן מרווח ההון או שבח המקרקעין ממכירת אותם 

 מקרקעין מניבים.

 אין בחברה יתרת עודפים ראויים לחלוקה. 2016ביוני  30נכון ליום 

התחייבות לחלוקת הכנסות החברה כדיבידנדים, בהתאם להוראות כולל יצוין כי תקנון החברה 

 .לעיל 4.2ראו סעיף  דיבידנדיםלהוראות תקנון החברה בנושא חלוקת קודה. פה
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 מידע אחר -שני  חלק

 

 חברהשל ה הפעילות תחומיכספי לגבי  מידע 7.6

לא הייתה  2016ביוני  30ומאותו מועד ועד ליום  2016במאי  4היות והחברה הוקמה ביום 

לחברה פעילות עסקית מהותית )למעט ההתקשרויות המתוארות בתשקיף זה( אין משמעות 

 למידע כספי לגבי תחום פעילותה של החברה. 

 

 התאגיד פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה 8.6

פועלת  יתוארו המגמות, ההתפתחויות והאירועים העיקריים בסביבה המקרו כלכלית בהלהלן 

התוצאות  החברה, אשר להערכת החברה יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על

 .העסקיות של החברה או על התפתחות עסקיה

ן מניב לרבות נדל" ישראללמגורים ב בתחום הנדל"ן המניבהינה העיקרית החברה פעילות 

 .הנלווה לו

 

 3הישראלית הכלכלה 18.6.

, שיעור מתון אך דומה לשיעור 2.5%-בשיעור של כ 2015הכלכלה הישראלית צמחה בשנת 

 הממוצע בשלוש השנים שקדמו )בניכוי השפעת תחילתה של הפקת הגז(. 

צוא יהי. ההשקעותאת צוא וירכיבי התוצר שמושכים את הצמיחה כלפי מטה כוללים את הי

ית, בסחר העולמי ועובדה זו מעידה כי אטלמרות צמיחה מסוימת, אם כי  2015 בשנתלא גדל 

 גם גורמים מקומיים ולא רק גלובליים, תרמו לחולשתו. וייתכן 

בקצב מהיר ונותרה הגורם המרכזי לצמיחת התוצר.  2015 בשנתהצריכה הפרטית צמחה 

העלייה החריגה בצריכה הפרטית נובעת בעיקר מהירידה במחירי האנרגיה ובמחיריהן של שאר 

 הסחורות האחודות ומתרומתן של ירידות אלה להעלאת ההכנסה הריאלית הפנויה.

את הירידה החדה מבטאת בעיקר הנמשכה מגמת הירידה באינפלציה, מגמה  2015 בשנת

לאינפלציה הנמוכה  2015 בשנתבמחירי האנרגיה ושאר הסחורות האחודות. נוסף אליה תרמו 

ה והייסוף הנומינלי, וכן הירידה יהפעולות שהממשלה נקטה כדי להוזיל את עלות המחי

 המוניטרית והועדה מרחיבה 2015 בשנתבציפיות לאינפלציה. המדיניות המוניטרית נותרה 

שיעור  .0.1%של  בשיעור ריבית, פעם אי ביותר הנמוכה לרמתה בנק ישראל ריבית תא הפחיתה

 . 2016גם במחצית הראשונה של שנת  ריבית זה נותר

למרות שיעור הצמיחה המתון. שיעורי  2015 בשנתשוק העבודה הוסיף להפגין חוסן גם 

ה התבטאו ההשתתפות והתעסוקה עלו והאבטלה המשיכה לרדת. הביקושים בשוק העבוד

                                                        
המופיע באתר בנק ישראל  3.4.2016מיום  2015, דין וחשבון : בנק ישראלולפרטים רא 3

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/DochBankIsrael2015.aspx .החברה לא פנתה  כי יצוין
 להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.האתרים הנ"ל לקבלת אישור 
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בעלייה של היחס בין מספר המשרות הפנויות ומספר המובטלים, תהליך שמבטא התהדקות 

שיפור משמעותי נוסף בשוק העבודה, אשר בא לידי  נרשם 2016 אפרילבשוק העבודה. בחודש 

 . 4.9%ביטוי בעלייה בשיעור התעסוקה לרמת שיא ולשיעור אבטלה ברמת שפל היסטורית של 

ירד המדד בשיעור  2014 תשבשנ לאחר, 1%-כ של בשיעור 2015 בשנת ירד רכןלצ המחירים מדד

 . המדד הושפע גם כן מירידה במחירי האנרגיה והסחורות, אך גם מגורמים0.2%-של כ

 מקומיים כגון הפחתות מחירים שיזמה הממשלה בישראל, ביניהם הורדת המע"מ. 

 

  4בישראל הדיור שוק 28.6.

 כללי

מחירי הדירות ושכר הדירה האמירו זו השנה השמינית ברציפות וקצב עלייתם של מחירי 

 . 2015בשנת  8%-ל 2014בשנת  4.7%-הדירות האיץ מ

הגורמים העיקריים לגידול בביקוש לדירות הם הריבית הנמוכה, המחסור בהיצע, העלייה 

 דמוגרפיים. בשכר הריאלי, הצפי של הציבור להמשך עליית המחירים ושינויים 

היקף העסקאות ירד. בשנת  2014לאחר שבשנת  2015היקף העסקאות בדירות שב לגדול בשנת 

חלה ירידה בהיקף העסקאות אשר מיוחסת להכרזת הממשלה על תכניות "מע"מ אפס"  2014

נובעת מהורדתם מסדר היום  2015ו"מחיר מטרה" והחזרה לגידול בהיקף העסקאות בשנת 

 . 2014בתום שנת 

 69% -סך הבעלות על דירות בישראל גבוה מהממוצע במדינות המפותחות  ,כי לעניין זה יצוין

במדינות המפותחות, אך בעשור האחרון חלה ירידה בשיעור  63%בהשוואה לממוצע של 

 הבעלות על דירות בקרב הצעירים ועלייה בקרב המבוגרים. 

 

, יצוין כי 2014-2016 בשנים ראשון רבעון לסוף נכוןטבלה המפרטת את תשואת השכירות  להלן

היחס חושב על ידי החברה בהתאם לנתונים המפורסמים על ידי הלשכה המרכזית 

 :5הלסטטיסטיק

  
נכון לסוף רבעון ראשון 

2014 
נכון לסוף רבעון ראשון 

2015 
נכון לסוף רבעון ראשון 

2016 
 חדרים 4.5-5 דירות

שכר דירה שנתי ממוצע לדירת 
 חדרים  5-4.5

69,038 70,096 65,713 

-5מחיר דירה ממוצע לדירת 
 חדרים  4.5

1,746,400 1,866,900 1,891,700 

 3.47% 3.75% 3.95% תשואה לדירה
 חדרים 4-3.5 דירות

                                                        
, פרק ט' "הבנייה ושוק הדיור". 3.4.2016מיום  2015 , דין וחשבוןנק ישראלב :ולפרטים רא  4

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/DochBankIsrael2015.aspx;  דוח מרכז
הדיור: התפתחות המחירים, גורמי הביקוש וההיצע וניתוח  , "שוק9.11.2015המחקר והמידע של הכנסת מיום 

קירה כלכלית שבועית מיום ; סhttps://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03637.pdfתוכניות הממשלה" 
, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר 29.5.2016

http://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/Pages/RealEstateReview.aspx קירה כלכלית שבועית מיום ; ס
, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר 201610.7.

http://mof.gov.il/ChiefEcon/EconomyAndResearch/Pages/RealEstateReview.aspx .כי החברה לא פנתה לקבלת  יצוין
 להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.האתרים הנ"ל אישור 

: מחירים ממוצעים של דירות 6.2לוח  של מחירים, ההירחון לסטטיסטיק, הלסטטיסטיקהלשכה המרכזית   5
הירחון , ה)אלפי ש"ח(, לפי אזור מגורים וקבוצות גודל הדירה )חדרים(; הלשכה המרכזית לסטטיסטיק

: מחירים ממוצעים חודשיים של שכר דירה חופשי )ש"ח(, לפי אזור מגורים  6.4לוח  של מחירים, הלסטטיסטיק
להכללת המידע האמור האתרים הנ"ל כי החברה לא פנתה לקבלת אישור  יצויןוקבוצות גודל הדירה )חדרים(. 

 שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.
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נכון לסוף רבעון ראשון 

2014 
נכון לסוף רבעון ראשון 

2015 
נכון לסוף רבעון ראשון 

2016 
ממוצע לדירת  שנתי שכר דירה

 חדרים  4-3.5
48,649 49,802 49,670 

-4מחיר דירה ממוצע לדירת 
 חדרים 3.5

1,318,800 1,369,800 1,438,600 

 3.45% 3.64% 3.69% תשואה לדירה
 חדרים 3-2.5 דירות

ממוצע לדירת  שנתישכר דירה 
 חדרים 3-2.5

37,448 38,574 39,317 

-3מחיר דירה ממוצע לדירת 
 חדרים 2.5

951,400 1,046,000 1,081,300 

%3.94 תשואה לדירה  %3.69  3.64% 

 

כי חישוב התשואה שלעיל אינו מהווה מידע בדוק ומאומת של תשואה מקובלת לדירות  שגיוד

בישראל אלא נערך באמצעות חישוב על בסיס הנתונים שפורסמו ביחס למחירי הדירות ושכר 

בלבד לתשואות בגין השכרת  אינדיקציותהדירה על ידי הלמ"ס. על כן יש לראות בנתונים אלו 

 דירות בישראל.

 

 6הדיורהיצע 

"( את "ירמבשנים האחרונות הגדילו משרד השיכון והבינוי ורשות מקרקעי ישראל )להלן: "

מספר שיווקי הקרקעות וכתוצאה מכך גדל מספר עסקאות המקרקעין למטרות מגורים 

שאושרו על ידי רמ"י. שיווק הקרקעות משפיע בטווח הקצר והבינוני על היקף הפעילות בשוק. 

 2014. בשנת 46.4%-ל גידול במספר התחלות הבניה בשיעור מצטבר של כח 2007-2015בשנים 

באותה  במספר התחלות הבניה ובנוסף 2013בהשוואה לשנת  4.8%-עור של כחלה ירידה בשי

 בגמר בניית דירות.  50%-תקופה חל גידול בשיעור של כ

 

בשנים  תוהכמות המבוקשת של דירות חדשו להלן טבלה המפרטת את התחלות גמר הבנייה

2007-2015: 

 7של דירות חדשות כמות מבוקשת בניה גמר בניה התחלות שנה
2007 30,755 29,752 33,127 
2008 32,928 30,456 32,040 
2009 34,987 32,565 35,976 
2010 40,303 33,269 40,405 
2011 46,693 34,138 40,458 
2012 43,195 37,420 42,710 
2013 47,332 42,505 44,483 
2014 45,039 44,630 41,168 
2015 48,606 47,727 50,5158 

-2015 במצטבר  שינוי
2007 

 38%-כ 50%-כ 46.4%-כ

                                                        
 –המבוקשת של דירות חדשות  הכמות, 2016 ליביו 6המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת מיום  הלשכה  6

דוח מרכז המחקר  ;http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201604204, 2016 מאי
, "שוק הדיור: התפתחות המחירים, גורמי הביקוש וההיצע וניתוח תוכניות 20159.11.והמידע של הכנסת מיום 

האתרים לקבלת אישור  פנתה לא החברה כי יצוין. http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03637.pdfהממשלה". 
 האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור להכללת המידעהנ"ל 

מכירות  –כמות מבוקשת של דירות חדשות במשק  – 2נתונים אלו פורסמו על ידי משרד הבינוי והשיכון בלוח ד.  7
להכללת המידע האמור שהינו האתרים הנ"ל לקבלת אישור  פנתה לא החברה כי יצויןקבלנים ובנייה עצמית. 

 מידע פומבי שפורסם לציבור
המבוקשת  הכמות, 2016פברואר ב 4המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת מיום  הלשכהנתון זה פורסם   8

 כי יצוין.  late.html?hodaa=201604028http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_temp ,2015 –של דירות חדשות 
 להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבורהאתרים הנ"ל לקבלת אישור  פנתה לא החברה
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אלף דירות והיה הגבוה ביותר  101-כב 2016הדירות בבנייה פעילה הסתכם בסוף מרץ  מספר

 אלף דירות.  101.3-כ , עת היו בבנייה פעילה1997מאז סוף ספטמבר 

דירות, מתוכן,  28,280-הינם כ 2016מאי מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בסוף חודש 

 12%-במחוז הדרום, כ 16%-במחוז חיפה, כ 15%-מוצעות למכירה במחוז המרכז, כ 30%-כ

 במחוז ירושלים. 11%-במחוז הצפון וכ 11%-במחוז תל אביב, כ

 

. ניתן 1980-2014חידת דיור בשנים להלן תרשים המראה את משך זמן הבנייה הממוצע לי

 90-לראות כי חל גידול מתמיד במשך זמן הבניה הממוצע, מלבד ירידה חדה בתחילת שנות ה

חודשים בממוצע בשנת  27.4)בגין תמריצים לחברות הבניה ובניה קלה(, אשר הגיע לשיא של 

2014. 

 

 2014-1980משך זמן הבניה הממוצע ליחידת דיור בשנים 

 

 

ובקצב עליית המחירים של דירות למגורים  , במשך זמן הבנייהלשינויים בהיצע הדירות

בישראל עשויה להיות השפעה מהותית על פעילות החברה, הן באפשרות לרכוש דירות חדשות 

 והן בעלייה בשווי הנכסים העתידי של החברה.

 

 עדי הממשלה בשוק הדיורצ

ת במחירי הדירות בישראל כמתואר בגרף בשנים האחרונות חלה עליה ראלית משמעותי

 שלהלן:
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 20159 – 2007בשנים  דירותמחירי  מדד           

 

 

במדד מחירי  71.7%-לאור עלייתם של מחירי הדירות בשנים האחרונות, עלייה בשיעור של כ

, ובעקבות המחאה הציבורית, החלה הממשלה להוציא 2007-2015הדיור הריאליים בין השנים 

לפועל מספר מהלכים אשר מטרתם צינון שוק הנדל"ן למגורים, בלימת העלייה במחירי הדירות 

 והרחבת היצע הדירות.

צעדים אלו מתמקדים בשיפור מצבם היחסי של רוכשים פוטנציאליים של דירה ראשונה. בין 

 המהלכים ניתן למנות: 

 הקימה ממשלת ישראל את ועדת השרים לענייני דיור  2013בשנת  –( הקמת "קבינט הדיור" 1)

מתוך מטרה לפתח את תכניות הדיור הלאומי. הועדה אישרה תכנית להסכמי גג, במסגרתה 

רשויות מקומיות מתחייבות למתן היתרי בנייה בקצב מהיר בתמורה להתחייבות הממשלה 

 .תאם לקצב השיווקלסייע בהקמת מבני ציבור, מוסדות חינוך, ותשתיות בה

לשם קיצור ההליך התכנוני, קבעה הממשלה יעדים שנתיים מדידים למספר אישורי  –תכנון   (2)

לבנייה למגורים, המכוונים לגופים הממשלתיים המבצעים תכנון: משרד הבינוי  תכניות

 ".והשיכון, רשות מקרקעי ישראל וחברת "דירה להשכיר

 מיסוי בחוקנכנסו לתוקף השינויים  2014החל מינואר  –פטור ממס שבח למשקיעים  ביטול( 3)

 שעיקרם"( מקרקעיןחוק מיסוי )להלן: " 1963-ג"התשכ(, ורכישה, מכירה שבח) מקרקעין

  ביטול הפטור הכללי שאפשר מכירת דירה בפטור ממס שבח אחת לארבע שנים.

במסגרת התכנית, כלל הקרקעות המשווקות על ידי המדינה  –תכנית מחיר למשתכן החדשה  (4)

מטרת , ישווקו בהנחה משמעותית עבור זכאים חסרי דירה. 2015-2017בבנייה רוויה בשנים 

התכנית הינה לסייע לחסרי דירה לרכוש דירה במחירים נמוכים ממחירי השוק ולהגדיל את 

כך  ,פות למחיר הסופי של הדירההיצע הדירות. שיטת שיווק הקרקעות בתכנית נותנת עדי

הקרקעות ישווקו למי שמציע את המחיר הסופי הנמוך ביותר לדירה, בהתאם למפרט ש

שקבע משרד הבינוי והשיכון, ולא למי שמציע את המחיר הגבוה ביותר על הקרקע, כפי 

-עד כה סך הדירות בהגרלות שהסתיימו הינו כ למיטב ידיעת החברה,  .שהיה נהוג בעבר

                                                        
 : מדד מחירי דירות. 6.1לוח  של מחירים, ההירחון לסטטיסטיק, ההלשכה המרכזית לסטטיסטיק  9
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מחיר למשתכן ו מחיר יםמסלוללרחבי הארץ )יובהר כי הנתונים מתייחסים ב דירות 2,100

 .10ר.מ.י( –למשתכן 

פרויקט הדיור להשכרה ארוכת טווח אותו מקדמת חברת  – 11פרויקט "דירה להשכיר" (5)

"דירה להשכיר" הינו חלק מתכנית הדיור הרחבה שהוביל קבינט הדיור ברשות שר האוצר 

דאז, מר יאיר לפיד, במטרה להוריד את מחירי הדיור ולאפשר לזוגות צעירים בישראל 

נים הקיימים בתל אביב, פרויקטים שו 4-דירות  ב 1000-כלרכוש דירה. כיום, ישנם סה"כ 

 הרצליה, רמת השרון וחיפה.

משרד התחבורה, משרד האוצר ומשרד הבינוי בשיתוף עם רשות  – 12תכנית "נתיב לדירה" (6)

הסכם למימון פרויקטים תחבורתיים התומכים בשיווק יחידות  מקרקעי ישראל חתמו על

יית תקצוב מאושר והתוו הסכמה על פתרונות תכנוניים, ן,דיור. ההסכם כולל חלוקת מימו

כל זאת במטרה להגדיל את היצע הקרקעות לשיווק ם. לוחות זמנים לביצוע הפרויקטי

שונים בארץ. המשרדים הגיעו לסיכום במקומות  ולתכנון של אזורי מגורים ותעסוקה

פרויקטים  45-למימון של כ 2014-2020מיליארד ש"ח בין השנים  4-תקציבי בהיקף של כ

לי זיקה לדיור, תוך הקדמת ביצועם של פרויקטים מסוימים והתאמתם תחבורתיים בע

ללוחות הזמנים הצפויים לבניית יחידות הדיור. פרויקטים לדוגמה: מחלף אשדוד 

קריית מלאכי, מחלף -אשקלון 3צפון/יבנה דרום, מחלף אשקלון )מחלף רבין( ושדרוג כביש 

 ה גור וצומת דורי/לוי אשכול. כביש מוט תל השומר אפולוניה והסדרת כבישים במתחם

הועלה מס הרכישה  2015ביוני  26ביום  –העלאת מס הרכישה לרוכשי דירות להשקעה  (7)

, 8%-10%לשיעור של  5%-10%לרוכשי דירות להשקעה )דירה שנייה ומעלה( משיעור של 

בהתאם לשווי הנכס. מהלך זה נועד להקטין את האטרקטיביות של ההשקעה בנדל"ן ובכך 

 .הפחית את הביקוש לדירות מצד המשקיעיםל

שמטרתו לעודד הקמה של קרנות להשקעה במקרקעין לצורכי דיור להשכרה.  22213(תיקון 8)

מטרת התיקון היא פיתוח ושכלול שוק הדיור להשכרה לטווח הארוך ולאפשר השקעה בשוק 

 הדיור בסיכון נמוך למשקי הבית ללא הצורך ברכישת נכס בפועל וניהולו. 

להחלטות הממשלה הנוגעות לשוק הנדל"ן למגורים בישראל והוצאתם לפועל של החלטות אלו, 

פעולות בשלב זה לא ניתן לחזות את השפעת עשויה להיות השפעה מהותית על פעילות החברה. 

. פעולות אלה הגדלת היצע הדירות וצינון שוק הנדל"ן ן המוצהרת הינה, שמטרתהממשלה

 .אם וככל שירכשו ירידה בערך נכסי החברהו צב עליית המחיריםלהאטה בקעלולות להביא 

 

                                                        
, המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון 21.8.2016דוח סטטיסטי מחיר למשתכן, לפרטים ראו:   10

 .pdfhttp://www.dira.gov.il/SiteCollectionDocuments/mechir_lamishtaken/statistics/statistics_21082016  יצוין כי החברה
 לא פנתה לקבלת אישור האתר הנ"ל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

לפרטים ראו: פרויקטים בביצוע המופיעים באתר של דירה להשכיר החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ,    11
http://www.aprent.co.il/template/?Cid=2&Pid=36  יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת אישור האתר הנ"ל להכללת

 המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.
לפרטים ראו: פרוייקט "נתיב לדירה" המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל   12

http://www.land.gov.il/shivukweb/pages/prj_nativ.html  יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת אישור האתר הנ"ל
 להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

 (,218מס' )הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ; 2016, התשע"ו (222מס' )חוק לתיקון פקודת מס הכנסה   13
 "(.לפקודה 222תיקון )להלן: " 2016-התשע"ו
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  14בישראל למגורים המניב"ן הנדל ענף

ועד למחצית  2007לעיל, משנת  זהלצד עליית מחירי הנכסים למגורים כפי שהובאו בסעיף 

. 37.2%-בשיעור מצטבר של כ הממוצע , האמיר גם מחיר שכר הדירה2015הראשונה של שנת 

וגורמים נוספים הביאו לגידול במשקל ההוצאה של משק בית ממוצע על דיור מסך  נתונים אלו

, משקל הגבוה משמעותית בהשוואה 2014בשנת  24.7%-לכ 2005בשנת  21.6%-ההוצאה מכ

 למשקל במדינות המפותחות.

 

 :201515עד  2007בשנים  )בש"ח( יה בשכר דירה חופשיילהלן גרף המתאר את העל

 
תנודות בפעילות המשקיעים בשוק הדיור בישראל עקב העלאת שיעורי  2015לכך חלו בשנת  נוסף

המיסוי המוטל עליהם. קודם להעלאת שיעור המס על משקיעים בנדל"ן למגורים, היה חלקם 

 . 20%-וכעת, לאחר העלאת המיסוי, ירד שיעורם לכ 25%-מסך רוכשי הדירות כ

 

 ם מסך רוכשי הדירות בשנים האחרונות:להלן גרף המתאר את שיעור המשקיעי

 

 שיעור המשקיעים מסך רוכשי הדירות בשנים האחרונות

 

 

                                                        
, "שוק הדיור: התפתחות המחירים, גורמי הביקוש 9.11.2015דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיום   14

יצוין כי החברה לא פנתה . http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03637.pdfוההיצע וניתוח תוכניות הממשלה". 
 להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.האתר הנ"ל לקבלת אישור 

 דירה שכר של ממוצעים מחירים:  מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   15
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נתונים אלו מלמדים כי משקל המשקיעים בדיור מסך רוכשי הדירות היה יציב בשנים 

חל גידול חד במשקל של  2015. עוד עולה מהתרשים כי בחודש יוני 25%ונע סביב  האחרונות

רוכשי הדירות וההסבר לכך הוא עליית שיעור מס הרכישה, כחלק מצעדי המשקיעים מתוך סך 

 10%עד  8%עומד מס הרכישה על  2015ביוני  26-החל מהכך שהממשלה לצנן את שוק הדיור, 

 בהתאם לשווי הדירה. 

 

הריבית הנמוכה בשנים האחרונות עודדה גידול בהיקף האשראי לדיור, שהיה זול בנוסף, 

וות כספים בריבית אטרקטיבית וכתוצאה מכך הגידול בביקוש לאשראי יחסית. האפשרות לל

שהביאו לעלייה במחירי הדירות, הובילו את המפקח על הבנקים לפרסם שורה של הגבלות 

במתן הלוואות לדיור )שיעורי המימון, חלק ההלוואה בריבית משתנה, שיעור ההחזר מסך 

 284-עמדה יתרת המשכנתאות על כ 2015ההכנסה והתקופה לפירעון סופי(. בחודש ספטמבר 

 .2004בהשוואה לנתוני חודש דצמבר  141.5%-מיליארד ש"ח, גידול מצטבר של כ

עלה מחיר דירה ממוצעת בשיעור ריאלי מצטבר  2015עד המחצית הראשונה של  2009בשנים 

פן בשכר הממוצע במשק, באו 7.5%-בהשוואה לעלייה בשיעור ריאלי מצטבר של כ 40.7%-של כ

-לכ 2009משכורות בשנת  108.8-שכמות המשכורות הנדרשות לרכישת דירה ממוצעת עלה מ

. מנתונים אלו עולה 30.8%-, המהווים גידול של כ2015משכורות במחצית הראשונה של  142.3

כי על אף העלייה בשכר, ההשפעה של עליית מחירי הדירות והיחס בין מחיר הדירות והשכר 

 תם של רבים לרכוש דירה. יכולפגעה בהממוצע, 

 השפעה להיות עשויה המשכנתאות בשוק ללווים התנאים של והקשחה במשק בריבית לעלייה

 ותוהתנאים שימנעו לקיחת ההלווא ותההלווא אטרקטיביות שכן, החברה פעילות על חיובית

עשויים להוביל רוכשי דירות, הן רוכשי דירות להשקעה והן רוכשי דירות למטרת מגורים, 

לשקול השקעה עקיפה בנדל"ן למגורים. כמו כן, להגדלת מס הרכישה למשקיעים בנדל"ן 

למגורים עשויה להיות השפעה חיובית על פעילות החברה שכן הקלות המס להם זכאית החברה 

ל"ן ייתכן ויגרמו למשקיעים להעדיף השקעה עקיפה בנדל"ן בהיותה קרן להשקעות בנד

  למגורים באמצעות החברה.

 

כי התחזיות והערכותיה של החברה בדבר השפעת הפרמטרים השונים, כפי שצוינו  יובהר

לעיל, ביחס לפעילות החברה, לרבות ההשפעות על שוק הדיור בישראל וענף הנדל"ן המניב 

 ואומדנים הערכות על המתבססמידע צופה פני עתיד, למגורים בישראל, הינן בגדר 

הקיימים בידי החברה נכון למועד פרסום התשקיף ואינו בשליטת החברה  סובייקטיביים

זה נסמך, בין היתר, על הערכות המבוססות על מגמות השינוי הקיימות בענף  מידעבלבד. 

פויות בו וכן על המצב הנדל"ן המניב למגורים בישראל בשנים האחרונות וההתפתחויות הצ

הכלכלי בישראל נכון למועד זה. השפעת הגורמים הנ"ל על פעילות החברה עשויה להיות 

שונה באופן מהותי מזה שנחזה כאמור, אם הערכות החברה לא תתממשנה כתוצאה בין היתר, 

משינוי במצב הכלכלי בישראל וכן בגין שינויי חקיקה ושינויים רגולטורים אחרים שישפיעו 

 .להלן 6.22על השווקים בהם פועלת החברה, וכן בגין התממשות גורמי סיכון, כמפורט בסעיף 
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השקעות במקרקעין להחברה בהיותה קרן תיאור  -שלישי  חלק

 הנדל"ן המניב למגורים ותיאור עסקיה בתחום 

 

  כללי על תחום הפעילות מידע 9.6

 

 בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 19.6.

"מ  בע( 99) 2000-גורכגון: עמי םממשלתיי תאגידיםלמעט מספר  ,ידיעת החברה למיטב

תחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל ב ,ועמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

 מנהלים ,מאתרים, מתכננים, מקימיםהיוזמים, גופים קטנים )או יחידים( וחברות פועלים 

נדל"ן המניב למגורים בישראל מרבית ה מגורים.ל המיועדים להשכרה םומתחזקים נכסי

הפעילות בתחום  .בכל רחבי הארץ גופים קטנים )או יחידים(על ידי באופן ישיר  ומושכר מוחזק

בהשקעה של חלק מעלויות הרכישה ממקורות עצמאיים והיתרה באשראי  זה מתאפיינת

 .כגון בנקים חיצונייםת רוממקו

אשר הסדיר וקבע  ,2006לפקודה, אשר נכנס לתוקף בינואר  147התקבל תיקון  2005באוגוסט 

 השקעות במקרקעין. להגדרות והוראות מיסוי לעניין קרן 

אשר קבע הגדרות,  2016יוני לפקודה, אשר נכנס לתוקף ב 222התקבל תיקון  2016באפריל 

במקרקעין לצורכי דיור  ,במקרקעין להשקעות נותהקלות והוראות מיסוי לעניין השקעה של קר

)דהיינו, קרקע המיועדת לבנייה של דירות  להשכרה ומקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה

נוספות, לפקודה הוראות  222בנוסף קבע תיקון  .למגורים ודירות למגורים המיועדות להשכרה(

שקעות הלמקרקעין, העברת נכסים לקרנות בהשקעות לנושא השליטה בקרן ל הנוגעות בעיקר

במקרקעין בשלב הקמתן וכן האפשרות של קרן להשקעות במקרקעין לרכוש, להחזיק ולנהל 

 איגודי מקרקעין.

 נותקרשתי חר בבורסה רשומות למס, למיטב ידיעת החברה, זה תשקיףפרסום  נכון למועד

 2015ידיעת החברה, תאגיד נוסף, שהוקם במהלך שנת  במקרקעין, ובנוסף, למיטב ההשקעל

הקרנות  , למיטב ידיעת החברה,יודגש כי להקמת קרן כאמור. נכס מקרקעין ראשון, פועלורכש 

ולא בתחום הנדל"ן המניב  ו/או למשרדים מסחריה מניבהנדל"ן ההנ"ל מתמקדות בתחום 

 מגורים.ל

 

 הלקוחות במאפייני שינויים או, למגורים המניב"ן הנדל תחום של בשווקים התפתחויות 29.6.

 שלו

  לעיל. 6.8.2 ףסעי ראו, שינויים בהיקף הפעילות בתחום הנדל"ן המניב למגורים דברבלפרטים 

 

 הצלחה קריטיים בתחום הפעילות גורמי 39.6.

, למגורים "ן המניבהנדלה בתחום תלהצלחיתרמו אשר מעריכה, כי הגורמים העיקריים  החברה

 הינם כדלקמן:

 ופיזורם הגיאוגרפי. שירכשו מיקום הנכסים א.
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 בשוק רווי תחרות. 16יכולתה של החברה לרכוש נכסים בהיקף הנדרש ב.

 תוך הקפדה על רמת השירותים הנלווים. שוכריםנות והיענות גבוהה לצרכי הזמי ג.

 התמודדות עם סביבה תחרותית )מחירים תחרותיים(.  .ד

 .וזמינות מקורות מימון איתנות פיננסית .ה

 אורך ותנאי חוזי השכירות. .ו

 .איתנות השוכריםו איכות .ז

 וקבלת ביטחונות מספקים מהשוכרים. םהפעלת אמצעי גבייה אפקטיביי .ח

 שמירה קפדנית על היקף עלויות הניהול של החברה. .ט

 

 הפעילות בתחוםבמערך הספקים וחומרי הגלם  שינויים 49.6.

 

. עלייה זאת נגרמה עלה משמעותית בשנתיים האחרונות "למגורים בנייהבתשומות "מדד  6.9.4.1

השפעת הירידה במחירי אשר קיזז את  2015 בשנתבהוצאות שכר העבודה  הגידול עקב בעיקר

 .עד כה 2016באותה שנה ובשנת  חומרי הגלם

 עלויות על ישיר באופן, הקרובה בתקופה גם, להשפיע צפויים אלו שינויים כימכאן, נראה 

 מניבה"ן נדלה מחירי עלו בענף היזמיים הגורמים של ההקמה עלויות על עקיף ובאופן הקבלנים

 .למגורים

 

 החזקת או גלם חומרי של רכישה הכוללת ישירה פעילות כל אין לחברהלמועד התשקיף,  נכון 6.9.4.2

 .גלם חומרי מלאי

 

 .להלן 6.19.1 בסעיף כמפורטניהול  שירותיהחברה התקשרה עם חברת הניהול בהסכם  6.9.4.3

 

 :כדלקמן השוטפת פעילותה במסגרתשלישיים  צדדיםעם  בחון התקשרויותלהחברה  בכוונת 6.9.4.4

נכסי ניהול ואחזקה ל שירותי שיספקו חברות שונות לתחזוקה, אבטחה, ניקיון וכיו"ב .א

 ויושכרו. בעלותהנדל"ן המניב למגורים אשר יהיו בה

והן  של נכסי נדל"ן מניב למגורים הן לצורך רכישה ,מתווכי נדל"ן למגוריםהתקשרות עם  .ב

 .של נכסים כאמור לצורך השכרה

 

 הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות חסמי 59.6.

 כניסה  חסמי

 להערכת החברה חסמי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות הינם כמפורט להלן:

 עצמי. הון .א

                                                        
 .להלן 176.1. בסעיף למשלראו   16
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 פיננסית ומימונית. יכולת .ב

 חיובי. ידע, ניסיון ומוניטין ג. 

 יכולת ניהולית של היקפי נכסים נרחבים. ד.

על מנת  לעמוד קרן להשקעות במקרקעין על פי הוראות הפקודה סף בהם נדרשת תנאי ה.

בדבר נוסף  . לפרוטהנות מהקלות המס לתאגיד כאמור שהיינו קרן להשקעות במקרקעיןיל

 .להלן 6.18ף סעיהתנאים והמגבלות החלים על קרן להשקעות במקרקעין ראו 

 יציאה חסמי

 הקיימים שהיצע וביקו לתנאי"ן כפופה הנדלמכירת  - למגורים המניב הנדל"ןנכסי  מימוש

  .מגבלות החלים על קרן להשקעות במקרקעיןלתנאים ול כפופה וכן בשוק בכל עת

מקרקעין מניבים הכנסה של קרן להשקעות במקרקעין ממכירת  , בין היתר,על פי הפקודה

מקרקעין מניבים  שנים מיום רכישת 20-תוך פחות מלהשכרה )דירות למגורים( לצורכי דיור 

בידי קרן להשקעות במקרקעין תיחשב להכנסה חריגה לצורכי דיור להשכרה )דירות למגורים( 

ב במס בשיעור של אשר תחוי )למעט קרן נאמנות פטורה 70%יב במס בשיעור של אשר תחו

 6.17.1בלבד שמקרקעין אלו נרכשו על ידי החברה בהתאם לתנאים האמורים בסעיף ו (60%

לפני שחלפו  להשקעות במקרקעין מכרו בידי קרןיבנוסף במקרה שבו מקרקעין . ()ד( להלן2)

ארבע שנים מיום שהפכו למקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה )דירות למגורים( תשלם 

, בהתאם להוראות חוק מיסוי 6%הקרן להשקעות במקרקעין מס רכישה מלא בשיעור של 

 משווי המקרקעין(.  0.5%)חלף מס רכישה מופחת בשיעור של מקרקעין 

 6.18 סעיףות החלים על קרן להשקעות במקרקעין ראו נוספים אודות התנאים והמגבל לפרטים

 .להלן

 

 ותחליפים להשקעה בחברה בהם החלים ושינויים הפעילות תחום למוצרי תחליפים 6.9.6

תחליף להיות  העשויבנדל"ן מניב למגורים  יםאשר עוסקבגופים קטנים )או יחידים( השקעה 

להחזיק, מהאפשרות המשקיע  השכאלו ייהנבגופים השקעה בלהשקעה בחברה, שכן גם 

פתרונות הגלומים ימנעו ממנו בדרך זו נדל"ן מניב למגורים, אם כי בעקיפין, מישרין או בב

הטבות המס הגלומות בהשקעה בקרן להשקעות במקרקעין בהשקעה בחברה ובכלל זה 

 .באופן רחב והאפשרות לפזר את סיכוניו

 

 החלים בו ושינויים למגורים "ן המניבהנדלהתחרות בתחום  מבנה 79.6.

ישראל קיימים גופים קטנים )או יחידים( רבים אשר עוסקים בתחום למיטב ידיעת החברה ב

 ארצית.ה שבפריימים ולא באזורים גאוגרפיים מסו הנדל"ן המניב למגורים, מרביתם פועלים

נות הפועלות למיטב ידיעת החברה, לא קיימות כיום חברות גדולות, דומיננטיות ואיתכמו כן, 

 ארצית בתחום הנדל"ן המניב למגורים.ה שבפרי

להערכת החברה, בתחום הנדל"ן המניב למגורים נסובה התחרות סביב מספר פרמטרים 

 ים בהם הינם:ישהעיקר
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הגיאוגרפי של הדירות למגורים המיועדות להשכרה ורמת הביקוש לדירות מיקומן  .א

 למגורים להשכרה באותם אזורים.

 .דמי השכירות ועלויות הניהול והתחזוקהגובה  .ב

 ., על ידי החברהאיכות הדירות להשכרה ורמת השירותים הנלווים הניתנים ג. 

 המוניטין של המשכיר. ד.

בנוסף, עשויה התחרות להיות מושפעת מכניסתן לשוק של קרנות להשקעות במקרקעין נוספות 

 בתחום הנדל"ן המניב למגורים. המשקיעיםבמספר הגופים הקטנים )או היחידים(  בגידולוכן 

נכון למועד זה, למיטב ידיעת החברה, החברה הינה הקרן להשקעות במקרקעין הראשונה 

העוסקת בנדל"ן מניב למגורים בישראל אשר מניותיה תיסחרנה בבורסה ולכן בשלב זה אין 

ועד זה, אין במקרקעין אחרות בתחום פעילותה. נכון למ ותלחברה תחרות עם קרנות להשקע

במקרקעין נוספות  ותביכולתה של החברה לחזות כיצד תשפיע כניסתן של קרנות להשקע

 בתחום פעילותה על התחרות בתחום הפעילות של החברה.

על כן, שוק הנדל"ן המניב למגורים הינו שוק רב משתתפים המתאפיין ברמת תחרותיות גבוהה 

מתחרה פוטנציאלי בחברה. לאור זאת, לא ניתן  אוגורים הביותר בו, וכל בעל נדל"ן מניב למ

את נתח השוק של החברה ומעמדה. יחד עם זאת, להערכת החברה נתח השוק בשלב זה להעריך 

 ראשוני יהיה קטן.הבשלב  של החברה

 בכוונת החברה להתמודד עם התחרות הרבה בתחום באמצעים כדלקמן:

להגיע להיקף על מנת פקודה ההוראות של דירות למגורים בהתאם ל מקבציםרכישת  .א

 למגורים. המניב פעילות משמעותי בתחום הנדל"ן

החברה מתעתדת לנצל את הייחודיות שלה כקרן להשקעות במקרקעין אשר משקיעה  .ב

 להשקעה ישירה בדירות למגורים אטרקטיבית אלטרנטיבהלמגורים ולהוות מניב בנדל"ן 

 .של דירות מגורים להשקעה שעשוי, בעתיד, לצמצם את כמות הרוכשים באופן

, מקצועי ניהולגם באמצעות  בתחום הפעילות החברה מתעתדת להתמודד עם התחרות ג. 

באמצעות שיתוף פעולה עם ביותר, וכן  הגבוה מקצועיתהברמה  תפעול והשקעה בנכסים

 למגורים.המניב בתחום הנדל"ן ויזמים גורמים אסטרטגים 

ת שירכשו על ידה לטווחים ארוכים יחסית, באופן החברה מתכוונת להשכיר את הדירו ד.

 שיהיה אטרקטיבי יותר לשוכרי דירות.

 

 ושירותים מוצרים 10.6

וכן נכסי נדל"ן  דירות למגורים המיועדות להשכרה בעיקר מוצריה של החברה בתחום הינם

מקרקעין לצורכי דיור "לפעול על מנת לרכוש  כוונת החברהב. מניב הנלווים לדירות אלו

דהיינו, קרקע המיועדת לבנייה של ) "מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה"ו "להשכרה

אשר יושכרו על ידה לשוכרים שונים. דירות למגורים המיועדות להשכרה( דירות למגורים ו

 , בדבר האסטרטגיה העסקית של החברה.לעיל 6.3סעיף לפירוט נוסף ראו 
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 אין נכסים להשכרה בתחום הפעילות.  יצוין כי, נכון למועד זה, לחברה עדיין 

 

 לקוחות 11.6

כוונת ב. היות ועדיין אין לה נכסים להשכרה לקוחות החברה טרם התקשרה עםנכון למועד זה, 

 )שוכרים(, באופן שבו אובדן של לקוח מסוים לא של לקוחות להתקשר עם מספר רב החברה

, בדבר עילל 6.3סעיף לפירוט נוסף ראו באופן מהותי על תחום הפעילות של החברה.  ישפיע

 האסטרטגיה העסקית של החברה.

 

 והפצה שיווק 26.1

כי, בכוונת  יצוין בתחום השיווק וההפצה. טרם התקשרה עם גורמיםנכון למועד זה, החברה 

באמצעות מתווכים בעצמה,  החברה לשווק את הנדל"ן המניב למגורים שירכשו על ידה בעתיד

באמצעי  פרסוםובאמצעות  הרלוונטיים בהם תרכוש החברה נכסיםהפועלים בשווקים 

 .תקשורת המונית

 

 עונתיות 36.1

 למיטב ידיעת החברה לא קיימת עונתיות בתחום פעילותה של החברה. 
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  עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה –י רביע חלק

 

 שרדיםרכוש קבוע ומ 46.1

  .רכוש קבועלחברה  אין נכון למועד זה

אצל  , רמת גן )בניין ששון חוגי(12אבא הלל סילבר  רחובהמשרד הרשום של החברה ממוקם ב

 .משרד עורכי דין –ארז רוזנבוך 

 

 אנושי הון 56.1

החברה בכוונת  עם זאת. ואין לחברה אנשי מפתח נכון למועד זה בחברה לא מועסקים עובדים

 בטווח הקרוב. )בעיקר אנשי כספים ותפעול( גיוס של עובדיםל לפעול

לחברה באמצעותו שירותי מעמידה  מועסק על ידי חברת הניהול אשר המנהל הכללי של החברה

מלוא שחברת הניהול נושאת בבאופן הסכם הניהול שבין החברה לחברת הניהול,  מנכ"ל על פי

 .להלן 6.19.1 סעיףראו של מנכ"ל החברה. לפרטים בדבר תנאי הסכם הניהול  עלות העסקתו

באמצעות תאגיד בשליטתו, לבין מתתיהו דב,  בין מר 2016אוגוסט בחודש  על פי הסכם שנחתם

 100%שירותי ניהול כמנכ"ל החברה בהיקף משרה של תיהו דב מתחברת הניהול יעמיד מר 

 משרה.

יו"ר ועדת  - יו"ר דירקטוריון החברה, יעל אנדורן - כל אחד מבין ה"ה אייל גבאי ,בנוסף

, המכהנים כולם אורי ברוךיו"ר ועדת השקעות בחברה ו - אסטרטגיה בחברה, גיא פרג

כלפי חברת הניהול להעמיד את שירותיו  2016אוגוסט כדירקטורים בחברה, התחייב בחודש 

  .משרה כל אחד 20%-לחברה, כאמור לעיל, בהיקף משרה של כ

 אורי ברוךה אייל גבאי, יעל אנדורן, גיא פרג ווה"מתתיהו דב ההסכמים האמורים לעיל בין מר 

 מיליון ש"ח לפחות. 200ממועד השלמת גיוס הון לחברה בסך של החל יכנסו לתוקף 

 להלן. 7.3.27לפירוט בדבר ועדת אסטרטגיה וועדת השקעות ראו סעיף 

 

 

 מימון 66.1

 

  כללי 166.1.

הכוללים  ,ממקורותיה העצמיים לממן את פעילותהבשלב ראשון לפעילותה, בכוונת החברה 

את סכום ההשקעה שיתקבל מהמשקיעים הראשונים, בכפוף להצלחת ההנפקה על פי תשקיף 

בכוונת החברה בעתיד  ההנפקה על פי תשקיף זה. את תמורת לעיל, וכן 3.6 בסעיף כמפורטזה, 

מון בהיקף שיידרש לה לשם המשך מי הון )ו/או חוב( יסוגיממן את פעילותה באמצעות ל

מתאגידים פיננסיים ו/או גופים  לרבות בבורסה ומחוץ לבורסה, מעת לעת, פעילותה השוטפת,

 פרטיים.
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למנף את פעילותה לרכישת דירות בשיעור גבוה והחברה אין בכוונת החברה נכון למועד זה, 

מהיקף הנכסים שירכשו. הטעם לשיעור המינוף  50% - 40% -בוחנת מינוף בשיעור של עד כ

( שיעור מינוף נמוך יחסית 1יחסית הנבחן על ידי החברה נובע משני טעמים כדלקמן: ) הנמוך

עשוי לאפשר לחברה לגייס מימון בריבית נמוכה יחסית שתאפשר מרווח נאות בין שיעור 

תיתכן  החברה, שכןבעוכרי ( שיעור מימון גבוה עלול להיות 2התשואות לבין עלות הריבית )

שה למחזר חוב באופן שיחייב את החברה למכור דירות ובכך החברה תתק סיטואציה שבה

 לפגוע במעמדה כקרן להשקעות במקרקעין ו/או לפגוע ביתרונות המיסוי הגלומים בכך.

 

 אשראי מגבלות 266.1.

על מנת לשמר את מעמדה של החברה כקרן להשקעות במקרקעין, מחוייבת החברה על פי 

משווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים  60%הפקודה שלא ליטול הלוואות בסכום העולה על 

, בתוספת )דירות למגורים המיועדות להשכרה( שאינם מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה

)דירות למגורים המיועדות  מניבים לצורכי דיור להשכרהמשווי נכסיה שהם מקרקעין  80%

 משווי נכסיה האחרים. 20%או מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, ובתוספת  להשכרה(

 .מאושרות אשראי מסגרות לחברה אין זה למועד נכון 6.16.3

 

 מיסוי 76.1

קרן להשקעות במקרקעין הינה חברה בע"מ הזכאית להטבות מס ולהסדרים מיוחדים במסגרת 

לפקודת מס הכנסה ובמסגרתו הוכנסו בין היתר  222הפקודה. לאחרונה נכנס לתוקפו תיקון 

הסדרי מס ספציפיים לקרן להשקעות במקרקעין שתרכוש מקרקעין לצורכי דיור להשכרה 

 , כפי שיפורט להלן.("להשכרה לדיור קרן: "בסעיף זה )להלן

שיעור המס, ולצורך חישוב המס  כלומר, .מס לצורכי שקוף גוף הינה במקרקעין להשקעות קרן

 תיחשב ההכנסה החייבת של קרן להשקעות במקרקעין כהכנסתם החייבת של בעלי המניות.

 הקרןברמת החברה ובמקרה דנן, שלבי )מיסוי -הווה אומר, כי בניגוד לעקרון המיסוי הדו

בשלב ראשון ומיסוי המשקיע בעת משיכת הרווחים כדיבידנד בשלב  להשקעות במקרקעין,

השני( המתקיים בעת החזקת מניותיה של חברת נדל"ן, בקרן להשקעות במקרקעין יש מיסוי 

 ל סיווגן.קרי, ההכנסות מיוחסות לבעלי המניות ושומרות ע ברמת בעל המניות. - חד שלבי בלבד

חשוב לציין כי הפסדים שנצברו בקרן להשקעות במקרקעין יועברו לשנים הבאות לקיזוז ברמת 

 הקרן בהתאם לקבוע בפקודה ולא יועברו לבעלי המניות.

 

 להשכרה לדיור קרן 176.1.

 להשכרה לדיור קרן של סיווגה (1)

שתרכוש לקבוע הסדרי מס מטיבים לקרן להשקעות במקרקעין הוחלט בתיקון החוק 

מטרת התיקון הייתה לעודד קרנות . קרן לדיור להשכרה – מקרקעין לדיור להשכרה

להשקעה במקרקעין לרכוש מקרקעין לדיור להשכרה ארוכת טווח ובכך להגדיל את היצע 

 זה. שכלל שוקלפתח והדירות להשכרה, ל

 מקרקעין לצורכי דיור להשכרה (2)
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שנים  5מקרקעין מניבים או עד תום מקרקעין שבתקופה שממועד רכישתם עד להפיכתם ל

שנים באזור הנגב והגליל( מתקיים לגביהם לפחות אחד מהבאים )תנאים  7מיום רכישתם )

תקופה של שבע  –ובלבד שנרכשו במהלך התקופה הקובעת )"התקופה הקובעת"  חלופיים(

 :(2016-( התשע"ו222שנים מיום תחילתו של חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

קעין שנרכשו במסגרת מכרז שפורסם על ידי המדינה או החברה הממשלתית לדיור מקר .א

להשכרה, ובו לפחות מחצית מיחידות הדיור שייבנו ישמשו להשכרה למגורים לתקופה 

 ;שנים לפחות 15של 

התאריך הקובע, קרי עד חלה על המקרקעין תכנית להשכרה למגורים אשר אושרה לפני  .ב

השכרה למגורים הינה תכנית המייעדת מקרקעין להשכרה תכנית ל .28.3.2023ליום 

 ;שנים לפחות 15למגורים בלבד לתקופה של 

המקרקעין שווקו על ידי החברה הממשלתית לדיור להשכרה, למטרה של השכרה  .ג

שנים לפחות, וכן נחתם הסכם עם החברה לרכישת  15למגורים בלבד לתקופה של 

 ;המקרקעין

יחידות למגורים לפחות, במתחם רצוף, או שנבנו  20 כרהלדיור להשנרכשו על ידי קרן  .ד

יחידות לפחות עד תום חמש שנים מיום רכישת המקרקעין, והכל אם אישרה החברה  20

 20-הממשלתית לדיור להשכרה כי היחידות ישמשו למטרה של השכרה למגורים בלבד ל

חידות הדיור אישור בכל תום שנת מס כי כל יהאמורה החברה ואם נתנה שנים לפחות 

 שימשו להשכרה למגורים.

 

דיור  לצורכי מניבים מקרקעין על או להשכרה דיור לצורכי מקרקעין על מופחת רכישה מס 276.1.

 להשכרה

קרן להשקעות במקרקעין שרכשה מקרקעין לצורכי דיור להשכרה או מקרקעין מניבים  (1)

 משווי המקרקעין. 0.5%לצורכי דיור להשכרה, תשלם מס רכישה מופחת בשיעור של 

הטבת מס הרכישה מותנית בעמידה בכל התנאים שנקבעו בחקיקה. בהתקיים אחד  (2)

)בהתאם להוראות חוק  6%מהתנאים הבאים, תשלם הקרן מס רכישה מלא בשיעור של 

 (:1963-מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג 

 ;חודשים 36מניותיה לא נרשמו למסחר בתוך  .א

 7למקרקעין מניבים בתוך חמש שנים מיום רכישתם בידי הקרן )המקרקעין לא הפכו  .ב

 (;שנים באזור הנגב או הגליל

המקרקעין נמכרו בידי הקרן לפני שחלפו ארבע שנים מיום שהפכו למקרקעין מניבים  .ג

 לצורכי דיור להשכרה. 

 

 בייסוד רן לדיור להשכרההעברת מקרקעין לק 376.1.

העברת מקרקעין לצורכי דיור להשכרה לחברה שהפכה לאחר מכן לקרן לדיור להשכרה,  (1)

שתבוצע בתמורה להקצאת מניות באותה חברה בידי "מייסד" )מייסד הינו בעל מניות 
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לפחות מהזכויות  10%-שלאחר ההעברה ועד לרישום המניות למסחר בבורסה החזיק ב

 המקרקעין.בחברה(, לא תקים חבות במס שבח בעת העברת 

 הפטור ממס שבח יינתן בהתקיים כל התנאים הבאים: (2)

היחס בין שווי השוק של המניות המוקצות לשווי השוק של כלל הזכויות בחברה מיד  .א

לאחר הקצאת המניות, הוא כיחס שבין שווי השוק של המקרקעין שהוקצו בשלהם 

 ;מניות לשווי השוק של החברה מיד לאחר ההעברה

 ;מועד הרישום למסחר בבורסה ההעברה נעשתה לפני .ב

 ;כל הזכויות במקרקעין הועברו .ג

 ניתן אישור מראש של המנהל להעברה. .ד

המחיר המקורי של המניות המוקצות הוא יתרת שווי הרכישה של המקרקעין בידי המייסד  (3)

 .לפי חוק מיסוי מקרקעין, באופן יחסי למקרקעין שהוקצו בשלהם המניות

הוא יום הרכישה של הזכות במקרקעין בידי המייסד לפי  יום הרכישה של המניות המוקצות (4)

 .חוק מיסוי מקרקעין

יתרת המחיר המקורי המתואם של המניות המוקצות יחושב בהתאם ליתרת שווי רכישה  (5)

לחוק מיסוי מקרקעין, כפי שהיה אילו היה המייסד ממשיך  47מתואמת כהגדרתה בסעיף 

 ומחזיק במקרקעין.

ו למסחר, או אם בעל המניות המהותי חדל להיות כזה, ישלם באם מניות החברה לא נרשמ (6)

מעביר המקרקעין מס שבח שהיה חייב בו אלמלא קיבל את הפטור, בתוספת הפרשי ריבית 

 והצמדה.

יתרת שווי הרכישה בידי החברה של המקרקעין שהוקצו בשלהם מניות, תהיה יתרת שווי  (7)

, באופן יחסי למקרקעין שהוקצו הרכישה שלהם בידי המייסד לפי חוק מיסוי מקרקעין

בשלהם המניות, ויום הרכישה של המקרקעין האמורים יהיה יום הרכישה של הזכות 

 במקרקעין כפי שהיה ביד המייסד לפי חוק מיסוי מקרקעין אילו לא הועבר הנכס.

בנסיבות שבהם מועברים מקרקעין לחברה בתמורה מעורבת שרובה במניות שהוקצו, נהנת  (8)

ובמקביל, נהנת משווי רכישה חדש, קרי שווי שוק,  0.5%ור מס מופחת של החברה משיע

 בגין החלק שנמכר שאינו כנגד מניות.

 

 לאחר הרישום למסחר דיור להשכרההעברת מקרקעין לקרן ל 476.1.

, 28.3.2023העברת מקרקעין לקרן לדיור להשכרה בתמורה להקצאת מניות בקרן עד ליום  (1)

ה של שבע שנים מיום תחילתו של חוק לתיקון פקודת מס תקופ –)"התקופה הקובעת" 

לא תחויב במס שבח בעת ההעברה בשל החלק בגינו (  2016-( התשע"ו222הכנסה )מס' 

 הוקצו המניות, בהתקיים מספר תנאים:

של כלל הזכויות בקרן מיד לאחר ההקצאה  לשוויןהיחס בין שוויין של המניות המוקצות  .א

הוא כיחס שבין שווי השוק של המקרקעין שהוקצו בשלהם מניות לשווי השוק של 

 ;החברה מיד לאחר החברה

 ;הועברו כל הזכויות במקרקעין .ב
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 ;ההעברה לקרן נעשתה לאחר הרישום למסחר בבורסה .ג

 המניות המוקצות יופקדו בידי נאמן לצורך הבטחת תשלום המס. .ד

חודשים מהעברת המקרקעין או מועד  60ההקלה במס שבח מהווה דחיית מס לתקופה בת  (2)

מכירת מניות התמורה, המוקדם מביניהם וזאת בשונה מהעברת מקרקעין בתמורה 

 להקצאת מניות טרום הרישום למסחר והכל כמפורט לעיל. 

המכירה לעניין מכירת המניות המוקצות, יראו את המניות המוקצות כנמכרות ביום  (3)

)המוקדם מבין היום שבו נמכרו המניות המוקצות ומועד תום תקופת הדחייה(, התמורה 

 תחושב כלהלן:

נמכרו המניות המוקצות, כולן או חלקן, לפני מועד תום תקופת הדחייה, תהיה התמורה  .א

 ;תמורה המכירה –

התמורה לא נמכרו המניות המוקצות, כולן או חלקן, עד מועד תום תקופת הדחיה, תהיה  .ב

 .שווי המניות במועד תום תקופת הדחייה

המחיר המקורי של המניות המוקצות הוא יתרת שווי הרכישה של המקרקעין בידי המעביר  (4)

 .לפי חוק מיסוי מקרקעין, באופן יחסי למקרקעין שהוקצו בשלהם המניות

לפי  יום הרכישה של המניות המוקצות הוא יום הרכישה של הזכות במקרקעין בידי המעביר (5)

 .חוק מיסוי מקרקעין

יתרת המחיר המקורי המתואם של המניות המוקצות יחושב בהתאם ליתרת שווי רכישה  (6)

לחוק מיסוי מקרקעין, כפי שהיה אילו היה המעביר ממשיך  47מתואמת כהגדרתה בסעיף 

 ומחזיק במקרקעין.

יום שווים של המקרקעין יהיה שווים מיד לאחר העברתם לקרן להשקעות במקרקעין ו (7)

הרכישה יהיה יום ההעברה לקרן. קרי, בשונה מהעברת מקרקעין בידי מייסד טרום הנפקה, 

העברת המקרקעין בתמורה למניות לאחר הרישום למסחר יוצרת בסיס חדש בידי הקרן לפי 

 שווי שוק במועד ההעברה )מועד המכירה(. 

 

 בעלי המניותשיעור המס החל בחלוקת ההכנסה ל 576.1.

מהשכרה ומכירת מקרקעין לצורכי דיור להשכרה יחולו שיעורי המס הבאים  בגין הכנסות

 )המס ינוכה במקור(:

 ריאלי משבח וכןשכירות )הכנסות שוטפות( דמי מ ה חייבתהמס שיחול על הכנס – יחיד (1)

 .20%לצרכי דיור להשכרה יהא  מקרקעין ממכירת

שבח ריאלי מוכן  (שוטפותהכנסות מדמי שכירות ) ה חייבתהכנס המס שיחול על – חברה (2)

 ., לרבות קופת גמל זרה לגיל פרישה20%יהא ממכירת מקרקעין 

פטורה ממס הן בגין הכנסות מדמי שכירות )הכנסות שוטפות(  – 17קופת גמל לגיל פרישה (3)

 והן במכירת המקרקעין.

פטור ממס בגין הכנסות מדמי שכירות )הכנסות שוטפות(, ומחצית פטור  – מוסד ציבורי (4)

 גין מכירת מקרקעין.ממס ב

                                                        
 קופת גמל לקיצבה, קופת גמל לתגמולים או קופת גמל לפיצויים. -()ב( לפקודה 2)9כהגדרתה בסעיף   17
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 במס בידי בעלי המניות חיוב מועד 676.1.

המועד בו הועברה ההכנסה החייבת לבעל המניות, יהא מועד החיוב במס, ללא קשר למועד 

כך לדוגמא, אם הכנסה הופקה בידי קרן  הפקת ההכנסה בידי קרן להשקעות במקרקעין.

, הרי שההכנסה תיכלל 2017המניות בשנת , אך חולקה לבעל 2016להשקעות במקרקעין בשנת 

 .2017במסגרת הדיווח על הכנסותיו לשנת 

 

 "ממע 7.76.1

דיור להשכרה בידי אדם שאינו חייב במס )כלומר אינו של מכירת דירת מגורים לקרן ל עסקאות

מכירת דירת מגורים על ידי קרן מוסד כספי( לא תהא חייבת במע"מ. בנוסף עוסק, מלכ"ר או 

 תהא פטורה ממע"מ.  –השכרה לדיור ל

 

 השקיפות לעקרון חריגים 876.1.

בלא זכאות לפטור, לניכוי  70%)כמפורט להלן( תחויבנה במס בשיעור של  הכנסות חריגות

הכנסה חייבת ממכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה תחויב בהתאם  לזיכוי או לקיזוז.

 ליחיד/ חברות בהתאם לנסיבות העניין. השולי לשיעור מס

 להלן. 6.17.12ראו גם סעיף 

 

 חריגות הכנסות 976.1.

 חריגה הוגדרה בפקודה כדלהלן:  הכנסה

 .עסקי ממלאי הכנסה (1)

ממכלל הכנסותיה של  5%על  העולההכנסה, למעט הכנסות שוטפות אשר יפורטו להלן,  כל (2)

 הקרן להשקעה במקרקעין:

i. והכנסות להשכרה דיור לצורכי ממקרקעין הכנסות, מניבים ממקרקעין הכנסות 

 ;נרכשו בו ביום מניבים מקרקעין שהיו במקרקעין בנייה זכויות ממכירת

ii. מדינה ומפיקדון. ממילוותמני"ע הנסחרים בבורסה,  הכנסות 

 שנים 20-מ פחות תוך( לעיל שבואר" )כפי להשכרה דיור לצורכי"מקרקעין  ממכירת הכנסה (3)

 .יחידות דיור לפחות במתחם מקרקעין רצוף 20, ככל שנרכשו הקרן בידי םרכישת מיום

מקרקעין לצרכי דיור להשכרה שנמכרו לפני  –בנסיבות בהן המקרקעין נרכשו כקרקע פנויה  (4)

 שנים מיום שהפכו למקרקעין מניבים. 4שחלפו 

קופות גמל, ראו  לרבות הכנסות חריגות שלהכנסות חריגות, ו המס בגין לפירוט בדבר שיעורי

 להלן. 6.17.11סעיף 

 

 להשכרה לדיור קרן בידי אחרים מניבים מקרקעין החזקת 1076.1.

 מניבים מקרקעין גם להשכרה דיור לצורכי למקרקעין בנוסף להחזיק יכולה להשכרה לדיור קרן

 .אחרים
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 המניות לבעלי ההכנסה בחלוקת החל המס שיעור 1176.1.

 לסיווגו ובהתאם ההכנסה לסיווג בהתאם, המניות בעלי על יחולו אשר המס שיעורי פירוט להלן

 :המניות בעל של

i. שולי מס שיעור הינו( שוטפות)הכנסות  שכירות ימהמס שיחול על הכנסות מד – יחיד 

 המס. 48% הינו המרבי השולי המס שיעור, 2016 ליולי נכון. לפקודה 121 לסעיף בהתאם

 שיחול המס. 25% הינו הפחת הוצאות בסכום והכנסות מקרקעין שבח או הון רווח על שיחול

 .70% הינו חריגות הכנסות על

ii. המס שיחול על הכנסות החברה מדמי שכירות )הכנסות שוטפות( ועל רווח הון או  – חברה

שיעור  2016לפקודה. נכון ליולי  126שבח מקרקעין הינו שיעור מס חברות בהתאם לסעיף 

 .70%ול על הכנסות חריגות הוא . המס שיח25%המס הוא 

iii. המס שיחול על הכנסות מדמי שכירות )הכנסות שוטפות( זהה לשיעור  – חייבת נאמנות קרן

. המס 20%המס השולי החל על היחיד. המס שיחול בגין רווח הון או שבח מקרקעין הוא 

 .70%שיחול בגין הכנסות חריגות הינו 

iv. %25 הינו( שוטפות)הכנסות  שכירות מדמי הכנסות על שיחול המס – נאמנות פטורה קרן .

 .60%יחול פטור ממס. המס שיחול על הכנסות חריגות הינו  מקרקעין שבח או הון רווח בגין

v. תחויב בגינן חריגות הכנסות מלבד, ממס פטורה תהיה הגמל קופת –פרישה לגיל גמל קופת 

 .70% של בשיעור במס

vi. קופת גמל זרה וקרן פנסיה זרה ממדינה  – גומלת ממדינת זרה פנסיה/קרן זרה גמל קופת

גומלת יהיו זכאיות לפטור ממס, מלבד הכנסות חריגות בגינן תחויבנה במס בשיעור של 

70%. 

 
 

  בחלוקתם מחויבת אינה במקרקעין להשקעה שהקרן סכומים מיסוי 1276.1.

קרן  ;שלבי דו במיסוי תחויב, לפקודה בהתאם לחלקה מחויבת אינה שהקרן חייבת הכנסה

ההשקעות במקרקעין תתחייב במס חברות בשנת הפקת ההכנסות ובעל המניות יתחייב במס 

 .בעת חלוקת הדיבידנד

 

 כלליות הוראות 1376.1.

 הון השקעות עידוד חוק

 להשכרה לבניינים מס הטבות מעניק 1959-"טהתשי, הון השקעות עידוד לחוק 1 שביעי פרק

 קרן על אלה הטבות יחולו לא, החוק להוראות בהתאם ".מאושר"בניין  של אישור שקיבלו

 .במקרקעין להשקעות

 וערעור השגה

 להשקעות קרן של תהחייב ההכנסה את לקבוע רשאים מקרקעין מיסוי מנהל או השומה פקיד

 לבעלי החייבת ההכנסה העברת לאחר גם וזאת חבה היא בו המס את ולשום, במקרקעין

 .המניות
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 תוכל, במקרקעין להשקעות לקרן שנקבעה השומה על לערור או לערער להשיג יוחלט בו במקרה

 לערער או להשיג רשאי יהא המניות בעל .זאת לעשות בלבד והיא במקרקעין להשקעות הקרן

 על לערער או להשיג יוכל לא אך, לקרן שנקבעה השומה בעקבות להכנסתו שנוצרה ההשפעה על

 .עצמה השומה

זאת היות והחברה  עםלעיל מתאר את עיקרי הוראות המיסוי החלות על החברה.  האמור 6.17.14

סבורה כי השקעה במניותיה תהווה חלופה להשקעה בדירות להשקעה למגורים להלן עיקרי 

החלופות הקיימות בחוק לתשלום ולקבלת הקלות במס ליחידים על הכנסותיהם   מהשכרת 

 דירה למגורים בישראל:

 ממס )מלא או חלקי(מסלול הפטור . 1

נקבעו מספר  1990-בחוק מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים(, התש"ן

 תנאים מצטברים למתן פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל:

 הדירה מיועדת לשמש למגורים לפי טיבה. .א

 כאמור.הדירה איננה רשומה בספרי העסק של המשכיר או איננה חייבת ברישום  .ב

הדירה מושכרת לשוכר שהוא יחיד. ניתן גם להשכיר לחבר בני אדם בהתקיים תנאים  .ג

 מסוימים בחוק ולאחר שהתקבל אישור מנהל רשות המיסים.

הדירה משמשת לשוכר למגורים בלבד, ברשותו של המשכיר ישנה הצהרה בכתב על כך  .ד

 מגורים בלבד.או לחילופין חוזה שכירות לפיו ברור כי הדירה משמשת לשוכר ל

 חישוב הפטור:

אם סכום ההכנסה החודשית משכר דירה אינו עולה בכל חודש במהלך השנה  – פטור מלא

 .₪ 5,070על סכום של 

( אולם אינו על ₪ 5,070כאשר סכום ההכנסה החודשית גבוה מתקרת הפטור ) – פטור חלקי

 (, יש לחשב את הפטור באופן הבא:₪ 10,140כפל תקרה זו )

מסכום ההכנסה החודשית משכר דירה שהתקבלה בפועל את סכום תקרת  מפחיתים .א

 הפטור, ההפרש ביניהם יחשב כסכום עודף.

מפחיתים מסכום תקרת הפטור את הסכום העודף. ההפרש המתקבל הוא הסכום  .ב

 הפטור.

מסכום ההכנסה החודשית משכר דירה למגורים שהתקבל בפועל מפחיתים את הסכום  .ג

 הוא הסכום החייב במס.הפטור. ההפרש המתקבל 

 %10מסלול חיוב במס מופחת בשיעור של . 2

 מסלול זה יחול בתנאים הבאים:

 הדירה משמשת למגורים בישראל. .א
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( לפקודת מס 1)2ההכנסה מדמי השכירות איננה הכנסה מעסק כמשמעותה בסעיף  .ב

 הכנסה.

ירה, או פחת במסלול זה, הנישום אינו זכאי לנכות הוצאות שהוצאו בייצור הכנסה משכר ד

בשל הדירה ולא יהיה זכאי לקיזוז, זיכוי או פטור )לרבות הפטור במסלול הפטור( בגין 

ההכנסה משכר דירה או מהמס החל עליה. אם מכירת דירת המגורים לגביה נבחר מסלול 

לשווי המכירה הפחת אותו היה ניתן לדרוש  ףהמס המופחת תהיה חייבת במס שבח, ייווס

 ור המס המופחת.כנגד ההכנסה בשיע

 חיוב במס לפי מדרגות המס. 3

במסלול זה יחול שיעור המס השולי של המשכיר בהתחשב במכלול הכנסותיו. נזכיר כי לגבי 

, למעט מי שמלאו לו בשנת המס 31%הכנסות משכר דירה, מדרגת המס הראשונה היא 

הוצאות  . במסלול זה ניתן לדרוש10%ששים שנה, שלגביו מדרגת המס הראשונה היא 

שוטפות שהוצאו בייצור ההכנסה. אם מכירת דירת המגורים לגביה נבחר מסלול זה תהיה 

חייבת במס שבח, ינוכה משווי הרכישה הפחת שאותו דרשנו כנגד ההכנסה החייבת משכר 

 דירה.

 

 התאגיד פעילות על ופיקוח גבלותמ 86.1

ונות פעילותה בתחום הנדל"ן המניב למגורים החברה כפופה להוראות תחיקתיות ש במסגרת

 ולפיקוח מצד הרשויות השונות.

 

 גם החוקים והתקינה שלהלן: החברה, חלים על היתר בין 6.18.1

 "(התכנון והבנייה חוק)להלן: " 1965-ה, התשכ"והבנייה התכנון חוק .א

להסדרת פעולתם של מוסדות התכנון והבנייה חוק התכנון והבנייה הינו החוק העיקרי 

 6)ראו פירוט בסעיפים  בישראל ברמה ארצית וברמה אזורית, לרבות מוסדות וועדות הערר

א' 119עד  49 )ראו פירוט בסעיפים , הגדרות תוכניות המתארחוק התכנון והבנייה(' בו48 עד

לחוק התכנון  3א158עד  145 )ראו פירוט בסעיפים , סדרי רישוי שוניםלחוק התכנון והבנייה(

 . "בוכיו והבנייה(

חוק התכנון והבנייה קובע עיצומים כספיים על הפרת הוראותיו, זאת בהתאם לסעיפים 

אוסר על בנייה ללא קבלת היתר בנייה בנוסף מד' לחוק התכנון והבנייה ו158 עדלב' 158

 ווה עבירה פליליתמהרשויות וקובע כי בנייה ללא היתר כאמור או תוך סטייה ממנו מה

 לחוק התכנון והבנייה. 255עד  203בהתאם לסעיפים 

  1963 – ג"התשכ(, ורכישה, מכירה שבח) מקרקעין מיסוי חוק .ב

בעסקאות לרכישת ומכירת מקרקעין כפופות לדיני המס הקבועים בחוק מיסוי  התקשרויות

מהוראות חוק מיסוי עשויה לשאת בחבויות מס שונות העולות ה חברהמקרקעין. לפיכך, 

 .לעיל 6.17 סעיףבדבר חוק זה ראו  רוטילפ מקרקעין והתקנות שהוצאו מכוחו.
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 "(השכירות חוק)להלן: " 1971-השכירות והשאילה, תשל"א חוק .ג

חוק זה מסדירות, בין היתר, את מערכת היחסים שבין שוכר למשכיר, ככל שהסכמי  הוראות

חוק השכירות כולל חובות על המשכיר )פרק א' סימן  השכירות לא קובעים במפורש אחרת.

ב' בחוק השכירות( וחובות על השוכר )פרק א' סימן ג' בחוק השכירות( הכוללים, בין היתר, 

דמי , שימוש במושכר, גובה הוראות בדבר חובת התיקון במושכר ותרופות בשל אי התיקון

שכירות הוראות כלליות )פרק א' . בנוסף כולל חוק הומועדי תשלום דמי השכירות השכירות

( אשר כוללות, בין היתר, הוראות בדבר תקופת השכירות, בחוק השכירות סימן ה'-סימן ד' ו

 העברת השכירות והעברת המושכר.

 2015-"ההתשע(, חקיקה ותיקוני שעה)הוראת  הוגנתחוק שכירות  הצעת ד. 

הצעת חוק  - 2019/20פ/מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את  2016בחודש יוני 

הצעת חוק  - 1229/20פ/ואת  2015-שכירות הוגנת )הוראת שעה ותיקוני חקיקה(, התשע"ה

ת והצע"להלן בסעיף זה: ) ,2015-שכירות הוגנת )הוראת שעה ותיקוני חקיקה(, התשע"ה

חוק השכירות. עיקרי הצעות החוק תיקון ל הצעות ת החוק הינןוהוראות הצע. "(החוק

לחובת  ופיצויים עונשים הגבלת העלאת דמי השכירותכוללים, בין היתר, הוראות בדבר 

המשכיר המפר הוראות אלו, הוראות בדבר חובת המשכיר לחשוף את חוזה השכירות 

ת והצע יפבנוסף על  הקודם וכן הוראות בנוגע לניהול מרשם לענייני שכירות דירות למגורים.

יכלול בתוכו, בין אשר לחוק השכירות,  ": חוזה שכירות למגורים1פרק א"החוק יתווסף 

כהגדרתה בהצעות החוק וכן  דירה הראויה למגוריםחובה על המשכיר למסור , היתר

אופן , הגבלת חיוב השוכר בביטוח הדירהבטחונות, הוראות נוספות בדבר הגבלת גובה ה

, המשכיר בדירה הודעה על העברת זכויותדרך בדירה,  תיקון פגמיםאופן מסירת הדירה, 

ואיסור לביטול חוזה שכירות שלא בשל הפרתו על ידי  הארכת תקופת השכירותאופן 

 המשכיר.

 

 : 1961 –מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א  פקודת 281.6.

 כי הפקודה קובעת היתר בין, במקרקעין להשקעות קרןהוראות שונות בנוגע ל קובעת הפקודה

 הינה חברה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים המפורטים להלן: במקרקעין להשקעות קרן

 .מישראל מופעלים וניהולם עסקיה על והשליטה בישראל התאגדה החברה (1)

עם זאת,  אךחודשים מיום התאגדותה.  24נרשמו למסחר בבורסה בישראל בתוך  מניותיה (2)

חודשים מיום  36החברה תוכל לרשום למסחר בבורסה בישראל את מניותיה בתוך 

 מניבים מקרקעין או להשכרה דיור לצורכי מקרקעין שהם החברה נכסי שווי אםהתאגדותה 

 כלל משווי 30%-מ פחת לא (להשכרה המיועדות למגורים)דירות  להשכרה דיור לצורכי

 .אגדותההת מיום חודשים 36 בתום נכסיה

לא היו לה נכסים, פעילות, הכנסות,  בבורסה למסחר הרישוםממועד התאגדותה ועד למועד  (3)

 הוצאות, הפסדים או התחייבויות, למעט לצורך פעילותה כקרן להשקעות במקרקעין.

 .בישראל בבורסה נסחרות מניותיה לאילך בבורסה למסחר הרישום ממועד (4)
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 מיסוי לחוק 70 סעיף הוראות או 2ה חלק הוראות פי על מקרקעין נכסי לחברה הועברו לא (5)

 נכסי להעביר/או ו בחברות מבנה שינויי לערוך, מסוימים בתנאים, ניתן לפיהן מקרקעין

 להעביר ניתן לא זה לתנאי בהתאם, קרי. מכירה וממס שבח ממס בפטור לחברה מקרקעין

 או בפקודה מבנה שינוי שעניינן ההוראות ניצול תוך ממס בפטור מקרקעין נכסי לחברה

 .מקרקעין מיסוי בחוק

 למסחר הרישום מועד ועד התאגדותה ממועד החל, מס שנת בכל בדצמבר 31-וב ביוני 30-ב (6)

 :אלה כל התקיימו בבורסה

 ניירות, חוב איגרות, להשכרה דיור לצורכי מקרקעין, מניבים מקרקעין שהם נכסיה שווי .א

 בהתאם"לקוחות"  בסעיף לכלול שיש נכסים, מדינה מלוות, בבורסה הנסחרים ערך

 .נכסיה כלל משווי 95%-מ פחת לא, ומזומנים פיקדונות, מקובלים חשבונאות לכללי

-מ פחת לא בישראל להשכרה דיור לצורכי ומקרקעין מניבים מקרקעין שהם נכסיה שווי .ב

 .להשכרה דיור לצורכי ומקרקעין מניבים מקרקעין שהם נכסיה כלל של משווים 75%

 קיימותה החברה של למסחר הרישום ממועד החל, מס שנת בכל בדצמבר 31-וב ביוני 30-ב (7)

 התנאים הבאים: (לעיל (6)"ק בסבנוסף לתנאים האמורים )

ונכסי הנפקה  להשכרה דיור לצורכי מקרקעין, מניבים מקרקעין שהם נכסיה שווי .א

 ;ש"חמיליון  200משווים של כלל נכסיה ומסכום של  %75-, לא פחת מ18ותמורה

 שהם נכסיה משווי 60% על העולה בסכום הלוואות ליטול שלא מחוייבת החברה .ב

)דירות למגורים  להשכרה דיור לצורכי מניבים מקרקעין שאינם מניבים מקרקעין

 דיור לצורכי מניבים מקרקעין שהם נכסיה משווי 80% בתוספת, המיועדות להשכרה(

או מקרקעין לצורכי דיור להשכרה,  )דירות למגורים המיועדות להשכרה( להשכרה

 משווי נכסיה האחרים. 20%ובתוספת 

 או מניות בעלי חמישה החזיקו לא, ואילך בבורסה למסחר הרישום ממועד שנים 3 מתום (8)

 ממועד שנים 5 ומתום, בה השליטה מאמצעי יותר או 70%-ב, בעקיפין או במישרין, פחות

 או מניות בעלי חמישה החזיקו לא"(, השני המועד)להלן: " ואילך בבורסה למסחר הרישום

  .בה השליטה מאמצעי יותר או 50%-ב, בעקיפין או במישרין, פחות

 30%-מ יותר יחזיק אשר מניות בעל בחברה יהיה לא ואילך השני המועד מתום כן על יתר (9)

 אחד מניות בעל יהיה לא ואילך השני המועד עובר שנים 3 ומתום, בחברה השליטה מאמצעי

 .בה השליטה מאמצעי 20%-מ ביותר המחזיק

כקרן השקעות במקרקעין, החברה מחויבת לפי הוראות הפקודה לחלק מדי שנה את  (10)

 לעיל. 6.6 בסעיףכאמור הכנסותיה כדיבידנד לבעלי מניותיה במועד אשר נקבע לכך בפקודה, 

החברה לרשות המיסים יצורף אישור רואה חשבון על התקיימות  19לדוח השנתי אשר תגיש (11)

 .התאגדותה ממועד החל המס משנות אחת כל לגבי לעיל (10) עד( 1) התנאים בסעיפים

                                                        
( 3( עד )1מדינה, פיקדון או מזומנים, שמקורם בכספים כמפורט בפסקאות ) מלווה –"נכסי הנפקה ותמורה"   18

( כספים שהתקבלו מהנפקה ראשונה 1: )להלן, המוחזקים במשך תקופה שאינה עולה על התקופה כמפורט להלן
( כספים שהתקבלו 2במשך שנתיים מיום ההנפקה; ) -של ניירות ערך של הקרן שנרשמו למסחר בבורסה בישראל 

( 3יום ההנפקה; )במשך שנה מ -מהנפקה נוספת של ניירות ערך של הקרן שנרשמו למסחר בבורסה בישראל 
 במשך שנה מיום המכירה. –תמורה ממכירת מקרקעין 

באפריל בשנה שלאחר השנה הנסקרת  30לפקודה, מועד הגשת הדוח השנתי הינו עד ליום  132בהתאם לסעיף   19
בדוח. עם זאת, לגבי נישום המנהל ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, מועד הגשת הדוח השנתי הינו עד 

 במאי בשנה שלאחר השנה הנסקרת בדוח. 31ליום 
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כי החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין, אישור רו"ח של החברה  פרטים בדברל  6.18.3

 .לתשקיף א' נספח, ראו לפקודה 3א64כמשמעותה בסעיף 

 

 

 הסכמים מהותיים 96.1

 

 ניהול הסכם 196.1.

החברה  של המניות בעלי ואסיפת , לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון2016 אוגוסטב 30ביום 

 שתנאיו אשר הניהול חברתבין החברה לבין  ניהול, נחתם הסכם 2016באוגוסט  26ביום 

 :כדלקמן נםיה העיקריים

i. הניהול שירותי 

הניהול תעמיד לחברה את שירותי הניהול, באמצעות עובדיה ו/או מי מטעמה,  חברת

 ובמסגרת זו תספק חברת הניהול שירותי ניהול לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: 

 השקעות;  איתור (1

כדאיות ההשקעות, ניהול משא ומתן לכריתת הסכמי השקעה, מימון ואחרים  בדיקת (2

 בנוגע להשקעות אלה; 

 עות; השק מימוש (3

 עוץ כלכלי ופיננסי; יי מתן (4

 לחברה בקשר עם התקשרות בהסכמי השקעה ובהסכמים אחרים;  ייעוץ (5

 , פיקוח וניהול השקעות החברה; ליווי (6

 .לחברה( חוב גיוסי)לרבות  הון בגיוס וסיוע ייעוץ (7

 העמדת שירותיהם על חשבון חברת הניהול של בעלי התפקידים ונושאי המשרה הבאים:

במשרה מלאה ובהתאם לנוהל מינוי מנהל כללי  חברהי מנהל כללי להעמדת שירות (1

 להלן. (vi)6.19.1בסעיף  בתקנון החברה כמפורט חברהל

 .)דירקטור( חברהיו"ר דירקטוריון ל (2

 .)דירקטור( החברהיו"ר ועדת השקעות של  (3

 .)דירקטור( החברהיו"ר ועדת האסטרטגיה של  (4

אחד לפחות לחברה( ובלבד שבסה"כ תמנה דירקטורים נוספים לחברה )דירקטור נוסף  (5

חברת הניהול ותשא בשכרם של דירקטורים בחברה במספר שיהיה שווה לרוב חברי 

 דירקטוריון החברה פחות אחד.

ii.  למעט דירקטורים ולמעט מנכ"ל קרן  החברהחברת הניהול תמנה את נושאי המשרה של(

ניהול תמצא לנכון מזמן הריט( לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים כפי שחברת ה

לזמן וקרן הריט תשא בשכרם של נושאי משרה אלו, בכפוף לאישור תשלום שכרם על 

ידי האורגנים המוסמכים של קרן הריט על פי דין. מודגש בזאת כי חברת הניהול ו/או 
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קרן הריט רשאיות לפטר או להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מנושאי המשרה 

 בכל זמן לפי שיקול דעתן המוחלט.הנ"ל מזמן לזמן ו

iii.  חברת הניהול תוכל לקבוע, כפוף להוראות חוק החברות, את הסמכויות והתפקידים של

נושאי המשרה שמונו על ידה כאמור. תנאי כהונתם של נושאי המשרה יקבעו בהתאם 

 לאמור בחוק החברות.

iv.  ,6.19.1כאמור בסעיף חברת הניהול תקבע את זהותם של הדירקטורים(i)  לעיל, נושאי

ויתר העובדים שבאמצעותם היא תספק לחברה לעיל  (ii)6.19.1משרה כאמור בסעיף 

 .( להלןvi)6.19.1את שירותי הניהול, למעט מנהל כללי כאמור בסעיף 

v.  פעולות המבוצעות על ידי חברת החברהיובהר כי, בהתאם לצורך ולמגבלות תקנון ,

בעצתה של חברת הניהול ואשר דורשות את  החברההניהול ופעולות המבוצעות על ידי 

 .החברה, יבוצעו לאחר קבלת אישורו של דירקטוריון החברהאישורו של דירקטוריון 

vi. כללי מנהל מינוי 

חברת הניהול תמליץ לדירקטוריון החברה על מועמד לכהן כמנהל כללי )להלן:  (1

 "(.המועמד"

, אם למנות את המועמד דירקטוריון החברה, יחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי (2

 כמנהלה הכללי של החברה או לא למנות את המועמד.

החליט הדירקטוריון של החברה שלא למנות את המועמד כאמור, תמליץ חברת  (3

 "(.המועמד השניהניהול על מועמד אחר לאישורו של דירקטוריון החברה )להלן: "

ות את המועמד השני דירקטוריון החברה, יחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אם למנ (4

 כמנהלה הכללי של החברה או לא למנות את המועמד.

החליט הדירקטוריון של החברה שלא למנות את המועמד כאמור, תמליץ חברת  (5

המועמד הניהול על מועמד אחר לאישורו של דירקטוריון החברה )להלן: "

 "(. השלישי

והמועמד  דחה דירקטוריון החברה את מועמדתם של המועמד, המועמד השני (6

השלישי, לא יוצעו מועמדים נוספים על ידי חברת הניהול ודירקטוריון החברה יהיה 

 רשאי למנות מנהל כללי לחברה על פי בחירתו.

הניהול, יועסק  תככל שהמנהל הכללי שייבחר כאמור לא יאות להיות עובד של חבר (7

כפוף לכך במקרה כאמור ובהמנהל הכללי בידי החברה אשר תשא בעלויות העסקתו. 

שעלות העסקתו הישירה של המנהל הכללי לא תעלה על עלות העסקתו הישירה של 

המנהל הכללי הקודם של החברה ינוכו עלויות העסקת המנהל הכללי מדמי הניהול 

שישולמו לחברת הניהול על פי הסכם הניהול )עלתה עלות העסקתו של המנהל הכללי 

קודם של החברה, ינוכו מדמי הניהול שנבחר על עלות העסקתו של המנהל הכללי ה

שישולמו לחברת הניהול עלויות העסקתו של המנהל הכללי אך לא יותר מעלות 

, הכל למעט ביחס למנהל הכללי הראשון של העסקתו של המנהל הכללי הקודם(

החברה שבמקרה כאמור תנוכה מדמי הניהול עלות העסקתו כפי שהייתה בחברת 

 על ידי החברה.הניהול ערב תחילת העסקתו 
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 ובאותו החברה"ל מנכ של כהונתו הפסקת את לדרוש רשאי יהיה מהצדדים אחד כל (8

 בהתאם כהונתו סיום על הודעה מכהן"ל מנכ לאותו למסור החובה תקום מועד

 .בכהונתו החל בטרם עימו שנחתם הניהול הסכם לתנאי

vii. עליה הוראות  חברת הניהול תיחשב לכל דבר ועניין כנושא משרה של החברה, ויחולו

הפרק השני והפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות או כל הוראות דומות אשר 

 יבואו במקומן.

viii. כי, היתר ביןהניהול התחייבה  חברת: 

לבדה בתשלום שכרם ומלוא עלות העסקתם של העובדים  לשאתמתחייבת  היא (1

ושל הדירקטורים ומנכ"ל החברה האמורים  הפועלים מטעמה לקידום ענייני החברה

בקשר עם מתן שירותי הניהול, למעט הוצאות הנלוות  יללע (i)6.19.1 יףבסע

. מובהר כי חברת הניהול לא תישא למשרדים ולפעילותה השוטפת של החברה

צא בזאת שיעניקו שירותים וכיועלויות ספקים חיצוניים, כגון מתווכים, עורכי דין ב

 .לחברה

 חברת של הבלעדי דעתה שיקול לפי ייבחר אשר, נאמן עם לחתום תחייבתמ היא (2

", הנאמנות הסכם"-ו" הנאמן: "זה בסעיף)להלן  נאמנות הסכם על, הניהול

 (.בהתאמה

ולפי  תתחייב על פי הסכם הנאמנות להפקיד בידי הנאמן, בנאמנות עיוורת הניהול חברת  

בסעיף  יםהמפורטמדמי הניהול שתקבל מהחברה  30%עד , שיקול דעתה הבלעדי

6.19.1(x) (.הנאמנות סכום: "זה בסעיף )להלן להלן" 

של החברה במהלך  מניות לרכישת פקודות סכום הנאמנות ישמש את הנאמן להגשת  

 כמפורט האפשרויות שתי מבין הנמוך המחיר על יעלה שלא במחיר, המסחר בבורסה

 :להלן

 הממוצע של החברה בחודש שקדם לביצוע פקודות הרכישה. ממחיר המניה 95% (א)

 .החברה מניית של האחרון הנעילה משער 97% (ב)

הממוצע במניות  היומי מהיקף המסחר 5%פקודה לרכישת מניות לא תעלה על  כל  

ש"ח. יחד עם  5,000-בחודש הקלנדרי שקדם למועד הגשת הפקודה ולא תפחת מ החברה

ש"ח ובכל חודש  50,000זאת, בכל יום מסחר לא ירכוש הנאמן מניות בתמורה העולה על 

 ש"ח. 300,000קלנדרי לא ירכוש הנאמן מניות בתמורה העולה על 

זה כאמור לעיל בסעיף  בחברההנאמנות והתחייבויות חברת הניהול לרכוש מניות  הסכם  

בסעיף יהיו תקפים למשך שלוש שנים בלבד אשר תחילתם במועד התחילה כהגדרתו 

6.19.1(1)(x) להלן. 

ו/או  החברהבאמור לעיל בכדי להגביל את חברת הניהול מלרכוש מניות נוספות של  אין  

 בתנאים אחרים מהאמור לעיל. החברהלרכוש מניות של 

 בלבד. הניהול חברתחולו על הסכם הנאמנות י הוצאות (3

בכל מועד שבו יופקד סכום כלשהו בידי הנאמן, חברת הניהול תודיע על כך לחברה,  (4

 על מנת שהחברה תפרסם דיווח מיידי אודות הפקדה זו.



 37 -ו 

 

או יותר מזכויות  5%חברת הניהול לא תחזיק, בכל עת שהיא, מניות המהוות  (5

  ההצבעה בחברה.

ix. תהיה האחראית הבלעדית לניהול ענייניה, למעט  היא התחייבה בין היתר, כי החברה

בהוצאות התפעול השוטף של  שאי, ותלעיל (i)6.19.1בסעיף המפורטים השירותים 

וההוצאות הכרוכות בדרישות החלות על פי כל דין על חברה שניירות הערך שלה  החברה

ום שכר רשומים למסחר בבורסה )אם וכאשר ירשמו למסחר(, לרבות אך לא רק, תשל

דירקטורים, הוצאות הקשורות בגיוס הון לחברה, הוצאות פרסום דוחות כספיים, שכר 

רו"ח, שכר עו"ד, שכר מבקר פנים, הוצאות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, 

ביטוח נכסי החברה, הוצאות תחזוקת הנכסים, שכר טרחה המשולם לצדדים שלישיים 

 וטיפול שוטף בנכסי החברה. בקשר עם רכישה ומימוש של השקעות

x. ההסכם תקופת 

 למסחר החברה מניות רישום מיום החל, שנים 7 בת לתקופה הינו הניהול הסכם (1

 הניהול הסכם(. בהתאמה", התחילה מועד"ו" הראשונה התקופה)להלן: " בבורסה

 כל, אחת כל שנים 7 בנות נוספות לתקופות, התנאים באותם, אוטומטי באופן יוארך

 התקופה סיום יום לפני ימים 180 לפחות בכתב מוקדמת הודעה ניתנה לא עוד

 "(. המוקדמת ההודעה תקופת)להלן: " הקודמת

בהחלטת הדירקטוריון  הניהולתהא רשאית )אך לא חייבת(, להביא הסכם  החברה (2

 , בהתאמה, לידי גמר לאלתר, ללא מתן הודעה מראש כאמור בסעיףהחברהשל 

6.19.1(1)(x) ,בו יבצר מחברת הניהול מכל סיבה שהיא, במשך  בכל מקרה לעיל

ימים )אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים(, להמשיך ליתן  180-תקופה בת יותר מ

 שירותי ניהול.

רשאית להפסיק  תהא החברהבהתקיים אחד או יותר מן התנאים המפורטים להלן,  (3

מבלי לגרוע מכל סעד  הודעה מוקדמת, וזאת מתןלאלתר וללא צורך ב הניהולהסכם 

 כל דין ו/או הסכם: פי על החברהזכאית  תהאלו 

 ;החברהמעשה המהווה הפרת אמונים חמורה כלפי  הביצע הניהול חברת .א

 כאמור וההליכים מיוחד/נאמן/מנהל נכסים/כונס מפרק מונה הניהול לחברת .ב

 ;ימים 90 בתוך הופסקו לא

 שירותי את לספק שהיא סיבה מכל לצמיתות עוד כשירה אינה הניהול חברת .ג

 .הניהול

תקופת ההודעה המוקדמת תידרש חברת הניהול להמשיך וליתן את שירותי  במהלך (4

, ללא שינוי. במקרה בו יחליט הניהולהניהול ותהא זכאית להמשך כל תנאי הסכם 

לשחרר את חברת הניהול מהמשך מתן שירותי הניהול בתקופת  החברהדירקטוריון 

, חלף הניהולישולמו לה מלוא התשלומים על פי הסכם ההודעה המוקדמת, אזי 

. למען הסר ספק, תשלום חלף הניהולהודעה מוקדמת כדין ובהתאמה להסכם 

כאילו ניתנו  הניהולההודעה המוקדמת יכלול את כל התנאים מכוח הסכם 

 השירותים בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת.
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מפורט בתקנון החברה. לפירוט הסכם זה יהיה ניתן להארכה ו/או יחודש בתנאים כ (5

 .להלן 7.3.65 סעיףראו 

xi. התמורה 

דמי ניהול שנתיים  הניהול חברתל החברהלהעמדת שירותי הניהול תשלם  תמורהב (1

 כולל מזומנים ושווי מזומנים מסך שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים 1%בסך של 

  "(.הניהול דמי)להלן: "

מסך  0.25%)בכל רבעון  הניהול כאמור ישולמו לחברת הניהול בכל רבעון מראש דמי (2

, מחושבים לפי (כולל מזומנים ושווי מזומנים שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים

 נכסי החברה כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים של החברה לסוף הרבעון הקודם. 

מניות, בין אם במסגרת הנפקה לציבור ובין אם  החברה, במקרה בו תקצה בנוסף (3

לחברת הניהול, ללא כל  החברה"(, תקצה ההנפקהבמסגרת הקצאה פרטית )להלן: "

ות )שלא תירשמנה אופצימועד ההנפקה כאמור, יום מ 30-לא יאוחר מ תמורה נוספת,

 , בכל עת במהלך תקופהןחלקאו  ןכולת למימוש, וה ניתנינאשר תהי למסחר בבורסה(

 מסך 5%-ל השווה בשיעור, החברהבת שבע שנים ממועד ההנפקה, לרכישת מניות 

 ."(האופציות)להלן בסעיף זה: " ההנפקה במסגרת יוקצו אשר המניות

 .לעיל 3.8 סעיףלפרטים אודות האופציות ראו   

xii. בהוצאות השתתפות 

 בסכום הישירות להוצאות השווה בסך מהחברה להחזר זכאית תהא הניהול חברת (1

 וזאת, הניהול שירותי מתן במסגרת, החברה עסקי לקידום ידה על שיוצאו סביר

וזאת בכפוף  (תקרה)ללא  בחברה מקובלים שיהיו ההוצאות החזר לנהלי בהתאם

לאישור ועדת הביקורת של החברה שתבחן החזר הוצאות זה מעת לעת ולפי קביעתה 

 .)אך לא פחות מאחת לשנה קלנדרית(

 10-הניהול את החזרי ההוצאות בגין כל חודש עד לא יאוחר מהחברה תשלם לחברת  (2

ימים מסופו של אותו חודש, וזאת בתוספת מע"מ וכנגד חשבונות מפורטים 

 וחשבוניות מס ערוכות כדין.

xiii. החברה כלפי סודיות בחובת מחוייבת הניהול חברת. 

ת הניהול יצוין כי לאור תנאי הסכם הניהול והוראות תקנון החברה, החברה רואה בחבר

 כנושאת משרה בחברה והיא איננה מהווה בעלת שליטה בחברה.

 

 

 הסכמי השקעה 2.96.1

 .לעיל 3.6בדבר הסכמי ההשקעה עם המשקיעים הראשונים, ראו סעיף  לפרטים

 

 הליכים משפטיים 20.6

 נכון למועד זה, החברה אינה צד להליכים משפטיים.
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 במקרקעין להשקעות קרן 16.2

ידיעת החברה והדירקטורים, חמשת בעלי המניות בעלי שיעור ההחזקה במניות החברה  מיטבל 6.21.1

)בהנחה של הנפקת כל ניירות הערך המוצעים  התשקיףפרסום  לאחרבוה ביותר, נכון לסמוך גה

 , הינם כמפורט להלן:על פי התשקיף(

 

 

 :במקרקעין להשקעות כקרן מעמדה לעניין בדרישות החברה עמידת 216.2.

הפקודה קובעת כי קרן להשקעות במקרקעין הינה חברה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים 

 .לעיל 6.18.2 בסעיףהמפורטים 

השקעות לעל ידה כל התנאים הדרושים לקבלת מעמד של קרן  מתקיימיםהחברה בדעה כי 

השקעות לבמקרקעין על פי הפקודה, למעט תנאים שמועד ביצועם טרם הגיע, והיא תחשב לקרן 

 במקרקעין לכל דבר ועניין.

י על יד עילל 218.6.ף לאישור רואי החשבון של החברה לגבי קיום התנאים המפורטים בסעי

 לתשקיף. נספח א' ראוהחברה, 

 

 דיון בגורמי סיכון 26.2

פעילותה חשופה לגורמי הסיכון העיקריים  םבתחו חברהלהערכת הנהלת החברה, פעילות ה

 הבאים:

 

 כלכליים-מקרו סיכון גורמי 126.2.

וככזה הוא מהווה משקל "ן הינו ענף מוביל במשק הישראלי הנדלענף  – מחזוריות עסקית (א)

בתוצר הלאומי הגולמי של מדינת ישראל. על רקע זה חשופות חברות הפועלות מהותי 

. קיים קושי רב ביכולת בתחום הנדל"ן לסיכונים רבים ובראשם המחזוריות העסקית

כלכליים העלולים להשפיע לרעה על -הערכת השינויים במחזוריות זו. בין הגורמים המקרו

ת האטה בפעילות הכלכלית, מצב התעסוקה, תוצאות הפעילות של חברות נדל"ן ניתן למנו

 מספר המניות בעל המניות
שיעור ההחזקה בהון 

 המונפק
שיעור ההחזקה בדילול 

 מלא

אקסלנס נשואה גמל 
 בע"מ

 18.18%-כ 18.18%-כ 40,000,000

 18.18%-כ 18.18%-כ 40,000,000 קרן קיימת לישראל

קופת העיר שע"י ועדת 
  הצדקה )ע"ר(

קרנות  -ערבים ו
לאלמנות וליתומים 

 )ע"ר(

 27.27%-כ 27.27%-כ 60,000,000

חברה קופת הפנסיה של 
קדישא גחש"א ע"י 
הרבנות הראשית 

 והמועצה דתית ת"א

 18.18%-כ 18.18%-כ 40,000,000

 81.82%-כ 81.82%-כ 180,000,000 סה"כ
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וכיו"ב. בשל אופי פעילות החברה בתחום הנדל"ן, למצב , שינויי ריבית המצב הביטחוני

 השפעה מהותית על תוצאות פעילות החברה. בישראלהמשק 

נוספים.  ו/או חוב הון גיוסי באמצעות פעילותה את לממן החברה בכוונת – ההון שוק (ב)

 יו/או ירידה בהיקפ במקרה של ירידה באטרקטיביות של שוק ההון בעייני המשקיעים

כך שבין היתר,  עשויה החברה להיתקל בקשיים בגיוסי הון נוספים,הון ההפעילות בשוק 

באפשרויות הגיוס של לפגיעה וגיוסי הון ו/או חוב הדבר עשוי לגרום לעלייה בעלויות 

 .ובצפי התפתחותה שלא לעמוד ביעדיה העסקייםברה החומשכך עשויה  החברה

 

 גורמי סיכון ענפיים 226.2.

קיצוניים במדד המחירים לצרכן ו/או במדד מחירי  שינויים – הבנייה עלויות יקורי (א)

 המניב"ן הנדל נכסיתשומה בבנייה למגורים, עשויים להשפיע לרעה על מחיר הרכישה של 

 .למגורים

במשולב עם החרפת התחרות  למגורים לדירותירידת הביקוש  – ירידה במחירי השכירות (ב)

פוטנציאליים, עלולה להביא לשחיקה בדמי השכירות של  משכירים קיימים ו/או ידי על

 החברה ולפגיעה בתוצאותיה הכספיות.

גורם סיכון זה עלול להביא לגידול בהפרשות  – ירידה בכושר התשלומים של שוכרים (ג)

לחובות מסופקים או לחילופין עלול להביא לסיום הסכמי שכירות ו/או לפינוי שוכרים 

 מנכסים.

 על הממשלתי ובפיקוח במגבלות, בתקנים, בהיתרים לשינויים – ותקינה חקיקה שינויי (ד)

 .תוצאותיה ועל החברה לש פעילותה על השפעה להיות עשויה, מגורים נכסי השכרת תחום

עלולה להביא לשחיקה בשווי הנכסים של  הדירותירידה במחירי  – הדירותבמחירי  ירידה (ה)

 החברה ולפגיעה בתוצאותיה הכספיות.

 

 

 סיכונים ייחודיים לחברה 3.26.2

ונכון למועד  2016 יונילפקודה, נכנס לתוקפו ב 222תיקון  – חדשנות החקיקה ושינויים בה (א)

זה טרם נצטברו לגביו פסיקה והנחיות מקצועיות המפרשות ומבהירות את הוראותיו. 

וודאות מסוימת בנוגע לפירוש הוראותיו על ידי הרשויות הרלוונטיות. -משכך, קיימת אי

במקרקעין, מעמדן וההתייחסות  ותהשקעלכמו כן, תיקונים ושינויים בנוגע לקרנות 

 .להביא לפגיעה בחברה, בפעילותה ובתוצאותיהאליהן, עשויים 

במקרה של אי עמידה בהוראות הפקודה החלות  – השקעות במקרקעיןלמעמד קרן  אובדן (ב)

במקרקעין, לרבות תנאים הניתנים לתיקון ואשר לא תוקנו במועד,  ותהשקעלעל קרן 

בנוסף השקעות במקרקעין והיא תידרש לשלם מס על רווחיה, ליישלל מעמד החברה כקרן 

 .20למס אשר יוטל על המשקיעים בעת קבלת רווחיהם

                                                        
לא תתקן את הליקויים בפרק הזמן הנדרש, הרי שהיא תידרש להשלים את מס הרכישה לשיעור  החברהככל ו  20

 מס רכישה מלא  ובעלי המניות ימוסו כבכל חברה רגילה )מיסוי דו שלבי(.
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החברה עשויה להיות מושפעת מכניסתן לשוק של קרנות להשקעות  – תחרות עתידית (ג)

הגברת  במקרקעין נוספות בתחום הנדל"ן המניב למגורים אשר עלולות להשפיע על

, החברהפעילות בייתכן שפעילותן העתידית, ככל שתהיה, עלולה לפגועה והתחרות 

 תוצאותיה.בו ביכולתם לרכוש דירות

 פרטיים גורמים עם שוטפת האינטראקציהחברה כוללת  פעילות – ומוניטין תדמיתסיכוני  (ד)

 התחייבויות קבלתו , השכרת דירותאישיים חוזים על חתימה ,היתר בין, תכלול אשר

עמידה בהסכמי החברה ייתכנו מקרים של אי לאור אופי פעילותה המתוכנן של  .תשלומיםו

כך שהחברה תצטרך לנקוט, בין היתר, בצעדי פינוי מהמושכר  מצד השוכרים השכירות

 לפגוע , במקרים מסויימים,עלול על כן, אופי פעילות החברה .ומימוש ערבויות כנגד

אשר עלול להביא לפגיעה בחברה, בפעילותה  ,החברהשל  יהמקצוע מוניטיןב

 . ובתוצאותיה

 

סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים  –בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם 

. גורמי סיכון אלו דורגו בהתאם להערכות הנהלת החברה, על יסוד חברהחודיים ליוסיכונים י

 :חברה, על פי מידת השפעתם המשוערת על עסקי ההתשקיףהנסיבות הקיימות במועד 

 
 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על תחום הפעילות

 מועטה בינונית גדולה

 כלכליים-גורמי סיכון מקרו

   + מחזוריות עסקית

   + ההון שוק

 ענפיים ןסיכוגורמי 

  +  הבנייה עלויות ייקור

  +  השכירות במחירי ירידה

  +  השוכרים של התשלומים בכושר ירידה

  +  ותקינה חקיקה שינויי

 +   ירידה במחירי הדיור

 חברהל ייחודייםסיכונים 

  +  בה ושינויים החקיקה חדשנות

   + במקרקעין השקעותל קרן מעמד אובדן

 +   עתידיתתחרות 

 +   סיכוני תדמית ומוניטין

 

הערכת החברה בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על 

, כוללת מידע צופה פני עתיד, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד חברהה

מידע זה נסמך, בין היתר, על הערכות המבוססות כוללת הערכות וכוונות של החברה. אשר  זה

כלכלי בישראל ועל מגמות -בשוק ההון בישראל, על המצב המקרועל מגמות השינוי הקיימות 

בענף הנדל"ן המניב למגורים בישראל בשנים האחרונות וההתפתחויות השינוי הקיימות 

במחירי הדירות, שינויים  , שינוייםמהותיים בין היתר, שינויי חקיקה ,הכוללות הצפויות בו

ושינויים בעלויות הבנייה. לפיכך, השפעת הגורמים הנ"ל עשויה להיות שונה  שכירותה דמיב

באופן מהותי מזה שנחזה כאמור, אם הערכות החברה לא תתממשנה וזאת כתוצאה ממספר 

אשר, אם יתממשו, עשויים  בעתיד לגורמי סיכון נוספים חשיפהרב של גורמים, לרבות 

   שפיע על החברה.לה
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  החברה הסברי הדירקטוריון בדבר מצב ענייני 6.23

 

הדוחות "( מתכבד להגיש בזה את החברהלהלן: "בע"מ ) ישראל מגוריטשל  הדירקטוריון 6.23.1

 דוחואת  2016באוגוסט,  30( מיום החברה הקמת)יום  2016במאי,  4כספיים של החברה ליום ה

 2016, ביוני 30 ליום החברה של תמציתי כספי מידע על 2016, באוגוסט 30 מיום סקירה

 ."(הכספיים הדוחות)להלן: " 2016, ביוני 30 ליום ועד 2016, במאי 4 מיום ולתקופה

 

 פעילותה ותוצאות חברההסברי הדירקטוריון למצב עסקי ה 6.23.2

 החברה עסקי תיאור מתוך עיקריים נתונים (א)

 כחברה פרטית בעירבון מוגבל. 2016במאי  4החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום  (1)

 לפקודת שני פרק' ד חלק להוראות בהתאם במקרקעין להשקעות קרן הינה החברה (2)

 להשקעות קרן"(. הפקודה)להלן: " 1961-"אהתשכ[, חדש]נוסח  הכנסה מס

 לדוגמא, מניב"ן נדל של וניהול החזקה היא העיקרית שמטרתו גוף הינה במקרקעין

. ועוד"ן הנדל בתחום יזמות, מסחריים מרכזים, משרדים, להשכרה מגורים דירות

 .ייחודיות מס להטבות זכאית במקרקעין להשקעות קרן ,בנוסף

ום הנדל"ן המניב למגורים הפעילות של החברה נכון למועד התשקיף הינו תח תחום (3)

 .ןשירותים הנלווים להשכרתההשכרת דירות ומתן רכישת ו - בישראל

המשרד הרשום של החברה ממוקם למועד זה לחברה לא קיים רכוש קבוע.  נכון (4)

משרד עורכי  - רוזנבוךארז , רמת גן )בניין ששון חוגי( אצל 12ברחוב אבא הלל סילבר 

 .דין

  בחברה לא מועסקים עובדים. זהנכון למועד  (5)

 מימון מקורות (ב)

מגיוס ההון  עצמיים, אשר ינבעוה מקורותיהמהחברה מתעתדת לממן את פעילותה 

בעתיד בכוונת . בהמשך מתמורת ההנפקה ומגיוסי הון נוספים מהמשקיעים הראשונים,

החברה לממן את פעילותה באמצעות גיוסי הון )ו/או חוב( בהיקף שיידרש לה לשם המשך 

מתאגידים ולרבות מימון פעילותה השוטפת, מעת לעת, בבורסה ומחוץ לבורסה, 

 .פיננסיים ו/או גופים פרטיים

אין בכוונת החברה למנף את פעילותה לרכישת דירות בשיעור גבוה נכון למועד זה, 

מהיקף הנכסים שירכשו. הטעם  50% - 40% -והחברה בוחנת מינוף בשיעור של עד כ

( שיעור 1לשיעור המינוף הנמוך יחסית הנבחן על ידי החברה נובע משני טעמים כדלקמן: )

ה לגייס מימון בריבית נמוכה יחסית שתאפשר מינוף נמוך יחסית עשוי לאפשר לחבר

( שיעור מימון גבוה עלול להיות 2)-ו ;מרווח נאות בין שיעור התשואות לבין עלות הריבית

החברה תתקשה למחזר חוב באופן שיחייב  תיתכן סיטואציה שבה החברה, שכןבעוכרי 

או לפגוע את החברה למכור דירות ובכך לפגוע במעמדה כקרן להשקעות במקרקעין ו/

 ביתרונות המיסוי הגלומים בכך.

 נושאי משרה בכירה בעלי עניין ולתגמולים ל (ג)

התקשרה החברה בהסכמים עם נושאי משרה למעט  לאפרסום תשקיף זה,  למועד נכון
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"( וכל שירותי הניהול הניהול חברת)להלן: " "מבע ניהול אינדקס ריטהסכם ניהול עם 

 .לתשקיף 6.19.1 בסעיף כמפורט הניהול חברת ידי על לה ניתנים, רהלחב הניתנים

)עובר לרישום לראשונה של מניות החברה למסחר(, אישרו  2016באוגוסט  28ביום 

, על המניות של החברה מדיניות תגמולדירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי 

 1א לחוק החברות וכן בהתאם לאמור בתקנה 267ובהתאם להוראות סעיף  20פי תיקון 

, לפיה 2013-לתקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, תשע"ג

מדיניות תגמול לפי הוראות פרק רביעי א' בחלק השישי לחוק שתוארה בתשקיף או 

במסמך הצעה לציבור של חברה המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור תיחשב 

 5והיא תהיה טעונה אישור רק בחלוף  א לחוק החברות267כמדיניות שנקבעה לפי סעיף 

 שנים מהמועד שבו תירשמנה לראשונה מניות החברה למסחר בבורסה.

התקשרות החברה בהסכם הניהול כאמור נעשתה להערכת חברי דירקטוריון החברה, 

 התגמול המשולם לחברת הניהול הינו הוגן וסביר.ובהתאם למדיניות התגמול 

 

 ניהולם רכיוד שוק לסיכוני חשיפה 6.23.3

 בחברה שוק סיכוני ניהול על האחראי

ממועד הקמתה ועד למועד פרסום תשקיף זה, אין ולא היתה לחברה פעילות עסקית כלשהי, 

לתשקיף( והסכמי השקעה )ראו  6.19.1למעט התקשרויות בהסכם שירותי ניהול )ראו סעיף 

במהלך הניהול השוטף של יעשה ניהול הסיכונים לתשקיף(. בכוונת החברה לפעול ש 3.6סעיף 

 החברה.

 נכון למועד זה החברה טרם מינתה אחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה.

 

 תאגידי ממשל היבטי 6.23.4

 תרומות (א)

 נכון למועד זה לחברה אין מדיניות תרומות.

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים (ב)

טרם אימצה בתקנונה את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים בעלי  החברה (1)

)להלן:  1999-בחוק החברות, תשנ"ט המונח כהגדרת, ופיננסיתמומחיות חשבונאית 

 קבעהכספיים  הדוחות תאריך לאחר, 2016באוגוסט  28ביום  "(.החברות חוק"

המזערי כי המספר ( לחוק החברות 12)א()92בהתאם לסעיף דירקטוריון החברה 

בהתחשב בגודל   ,של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיתהנדרש 

החברה, סוג פעילותה, במספר חברי הדירקטוריון ובהרכב דירקטוריון החברה 

( 4ארבעה )נו יה ,הכולל אנשים בעלי ניסיון וכישורים ניהוליים ומקצועיים

 .דח"צים(הדירקטורים )ובכלל זה 

קיף זה, הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית נכון למועד פרסום תש (2)

 בדירקטוריון החברה הינם:

  בוגר תואר ראשון במשפטים  ובכלכלה   הינו , יו"ר הדירקטוריון,איל גבאימר

בוגר תואר שני במנהל עסקים ו )בהצטיינות( מהאונ' העברית בירושלים

בנוסף לניסיונו . התמחות במימון )בהצטיינות( מהאונ' העברית בירושלים
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דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית באמות השקעות כמשמש המקצועי 

 בע"מ.

 דירקטורית ויו"ר ועדת אסטרטגיה של החברה, הינה קרני גב' יעל אנדורן ,

חשבונאות מהאונ' התמחות במימון ועם  במנהל עסקים בוגרת תואר שני

 .האוצרם ובנוסף כיהנה כמנכ"לית משרד העברית בירושלי

 ראשון הינו בוגר תואר ויו"ר ועדת ההשקעות של החברה,  , דירקטור מר גיא פרג

בוגר תואר שני במנהל עסקים ו אילן-בכלכלה וחשבונאות )בהצטיינות( מאונ' בר

 בעל רישיון רו"ח.ו אילן-עם התמחות במימון מאונ' בר

 נ' צפון במנהל עסקים מאון בוגר תואר ראשוהינו  , דירקטור,מר אורי ברוך

עשיר הבנוסף לניסיונו  בכלכלה מאונ' לונדון. בוגר תואר שניו לונדון פוליטכניק

יף מנהל הסנו מנכ"ל בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מבתחום העסקי שימש כ

 .בנק לאומי בישראל בע"מבהמרכזי 

 בוגרת תואר מועמדת לכהונת דח"צית, הינה דירקטורית וטכסא, -גב' ריטה בעל

במדעי הניהול וגרת תואר שני וב מאונ' תל אביבראשון במשפטים 

-. בנוסף לניסיונה העשיר גב' ריטה בעליורק-אוניברסיטת פוליטכניק ניומ

מכהנת כדח"צית ו במארש ישראל בע"מ הסמנכ"לית בכירמשמשת טכסא 

סמנכ"לית כבעבר כיהנה כן ו בקבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות בע"מ

 .ר אירופה בע"מ.ס.דח"צית בבכו בפניקס חברה לביטוח בע"מ

 בוגרת הינה רו"ח ועו"ד,  , דירקטורית ומועמדת לכהונת דח"צית,גב' שירלי סגול

בוגרת תואר ו תואר ראשון משולב משפטיים וראיית חשבון מהמכללה למנהל

 .התמחות במיסוי אמריקאי מאונ' בוסטוןעם שני 

 ר תואר ראשון בכלכלה בוגהינו  , דירקטור ומועמד לכהונת דח"צ,מר מנחם שלגי

מכון ויצמן מבוגר תואר ראשון במדעי המחשב ו וסטטיסטיקה, מאונ' תל אביב

אפטרדוקס  כמנכ"ל חברתמר מנחם שלגי משמש  ,. בנוסף לניסיונו העשירלמדע

 .פאנאש )ישראל( בע"מ וחברת בע"מ

 דירקטורית בלתי תלויה, דירקטורית ומועמדת לכהונת , גב' יפעת אדורם זק

בוגרת תואר ו New York Cityבמנהל עסקים מאונ'  בוגרת תואר ראשוןהינה 

 יועצת עצמאיתופועלת כיום כ מנצ'סטר אנגליהבשני במנהל עסקים מאונ' 

 מנהלת הנכסים האלטרנטיביים. בנוסף שימשה כמנהלת השקעות פרטיותו

, גב' יפעת בנוסף לניסיונה המקצועי העשיר .כלל ניהול פיננסים בע"מ -כנף ב

בלודן חברה להנדסה  ,דח"צית במפעלי ע. שנפ ושות' בע"מכמכהנת  אדורם זק

 .אולטרה אקוויטי השקעות בע"מו בע"מ

ו בפרק לפרטים נוספים בדבר הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית רא

 .לתשקיף 7

 תלויים בלתי דירקטורים (ג)

החליטה האסיפה הכללית של לאחר תאריך הדוחות הכספיים , 2016באוגוסט  28ביום 

 , אשר ייכנס לתוקף החלפת תקנון החברה בתקנון חדשעל בעלי המניות של החברה 

הוראות בדבר מספר כולל אשר  ,החברה למסחר בבורסה במועד רישום מניות
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לפרטים  .חברהדירקטוריון הבאשר יכהו  (דח"ציםזה  לובכל)דירקטורים בלתי תלויים ה

 .תשקיףל 7.3.1סעיף ראו 

לאחר רישום מניות החברה למסחר בבורסה, אם וככל שתירשמנה, בכוונת החברה להביא 

יפעת אדורם זק ורוני )אהרן( לבחינת האורגנים המוסמכים של החברה את סיווג ה"ה 

 פאלוך כדירקטורים בלתי תלויים, בהתאם להוראות תקנון החברה.

 פנים מבקר (ד)

למסחר של מניות  ןרישומ עם. פנים מבקר בחברה מכהן לא, זה תשקיף למועד נכון

 .פנים מבקר של למינויו החברה תפעל( רשמנהיהחברה )ככל שת

 המבקר החשבון רואה בדבר פרטים (ה)

רואי חשבון משמש כרואה החשבון המבקר של  –משרד קוסט פורר גבאי את קסירר 

 החברה.

ה במועד שכר טרחת רואה החשבון המבקר נקבע בהתאם להיקף עבודתו הצפוי, כפי שהי

 ההתקשרות ואושר על ידי הנהלת החברה.

בגין שירותי ביקורת, שירותים הקשורים שכר טרחת רואה החשבון המבקר  הוצאות

-כבגין ) בתוספת מע"מ ,ש"ח אלפי 55-של כבסך  הןתשקיף הלביקורת והוצאות בגין 

 שעות(. 160

 גילוי בדבר מורשי חתימה בתאגיד (ו)

אין גורם יחיד אשר יכול לחייב בחתימתו את החברה , בחברה זהתשקיף נכון למועד 

 מבלי להידרש לאישורו של גורם נוסף.

 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד 6.23.5

 הכספיים הדוחות אישור הליךגילוי בדבר  (א)

 זהות אודות לפרטים. בחברה העל בקרת על מופקדהינו האורגן ה החברה דירקטוריון

 .זה לתשקיף 7.1 סעיף ראו הדירקטוריון חברי

 לעיונם של חברי הדירקטוריון ההועברודוח הדירקטוריון הכספיים  הדוחותטיוטת 

אישור הדוחות הכספיים . מספר ימים לפני מועד הישיבה שבה אושרו הדוחות הכספיים

 נעשה בהצבעה ומתקבל ברוב רגיל.

נסקרו התוצאות הכספיות של  2016באוגוסט  30שנערכה ביום בישיבת הדירקטוריון 

דיון תקיים הוכלל השינויים שחלו במהלך התקופה המדווחת  הוצגווהחברה 

חברי דנו במהלכו  , אשרבהשתתפות מנכ"ל החברה ורואי החשבון המבקרים של החברה

משהובהר שאלות הנוגעות לאופן הצגת הדוחות הכספיים. בתום הדיון, בהדירקטוריון 

כי הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את מצב עסקי החברה ואת תוצאות פעילותה, 

 את הדוחות הכספיים. פה אחד הדירקטוריון  אישר

בישיבת הדירקטוריון שנערכה כאמור נכחו כל חברי הדירקטוריון, מנכ"ל החברה, רואי 

 החשבון המבקרים של החברה ויועציה המשפטיים של החברה.

, לאחר יין הליך אישור הדוחות הכספיים יצוין כי בכוונת דירקטוריון החברהלענ

למנות ועדה לבחינת דוחות הרישום למסחר של מניות החברה בבורסה, ככל שתירשמנה, 

בהתאם לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, 
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 .2000-התש"ע

 קריטיים חשבונאים אומדנים (ב)

 .קריטיים חשבונאים אומדנים קיימים לא לחברה, זה למועד נכון

 (iSOX)גילוי אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי וה (ג)

פורסמו תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון(,  2009בדצמבר  24ביום 

לצרף  "(, לפיהן על החברההדוחות לתקנות 2009 תיקון)להלן בסעיף זה: " 2009-התש"ע

לדוח התקופתי ולדוחות הרבעוניים דוח בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את 

הצהרות מנהלים של מנכ"ל  ,אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

החברה ושל נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לגבי אפקטיביות הבקרה 

דוח רואה החשבון המבקר בדבר אפקטיביות וכן  הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 .2010בדצמבר  31הבקרה הפנימית, הכל החל מהדוח התקופתי ליום 

לתקנות  2009לתקנות הדוחות, שעניינם תחולת תיקון  2009)ב( לתיקון 7-)א( ו7בס"ק 

הדוחות, נקבע כי לגבי תאגיד אשר מציע ניירות ערך שלו לציבור על פי תשקיף לראשונה, 

של התקנות כאמור, תהיה החל בדוח התקופתי הכולל דוחות כספיים ערוכים  תחילתן

בדצמבר של השנה העוקבת לשנה שבה ניתן היתר לפרסום התשקיף כאמור,  31ליום 

דוח התקופתי בלתקנות הדוחות ביחס לחברה תהיה החל  2009דהיינו, תחולת תיקון 

 .2017בדצמבר  31ליום הכולל דוחות כספיים ערוכים 

 הדוח תקופת לאחר מהותיים ירועיםא (ד)

 ניהול אינדקס ריט עם ניהול בהסכםהחברה  התקשרה 2016אוגוסט ב 30יום ב (1)

 .לתשקיף 6.19.1 סעיף ראו נוספים לפרטים"מ, בע

התחייבו אותם  הםהשקעה אשר לפי מימשקיעים בהסכ 4החברה התקשרה עם  (2)

ש"ח בכפוף להתקיימות מספר תנאים  ןמיליו 180של  סךמשקיעים להשקיע בחברה 

 לתשקיף. 3.6מתלים, כמפורט בסעיף 

 

 

 
__________________________ __________________________ 

 אייל גבאי                 
                                                  יו"ר הדירקטוריון

 דב מתתיהו 
 ואחראי תחום הכספים בחברה "למנכ

 
 
 
 

   2016 אוגוסטב 30תאריך החתימה:   
      



 1 - ז 

 ניהול החברה – 7פרק 
 

 החברה דירקטוריון 7.1

 שם
 מספר
 זיהוי

 תאריך
 לידה

 מען
 להמצאת

-בי כתבי
 דין

 נתינות

 חברות
או  בועדה
של  בועדות

 הדירקטוריון

האם חבר 
דירקטוריון זה 
הינו דירקטור 
בלתי תלוי או 

 דירקטור חיצוני

 האם
 הוא
 עובד
 של

, החברה
 חברה

, בת
 חברה

 קשורה
 של או

 בעל
 עניין

 השכלתו כהונה תחילת
 במשך עקרי עיסוק

 אחרונות שנים 5

 תאגידים
 בהם אחרים

 משמש
 כדירקטור

 קרבת
 משפחה
 לבעלי
 עניין

 אחרים

האם הוא 
בעל 

מומחיות 
חשבונאית 
ופיננסית 

או 
כשירות 

מקצועית 
והאם הוא 
דירקטור 

חיצוני 
 מומחה

האם הוא 
דירקטור 
שהחברה 

רואה אותו 
כבעל 

מומחיות 
חשבונאית 
פיננסית 

לצורך עמידה 
במספר 
המזערי 
שקבע 

הדירקטוריון 
לפי סעיף 

( 12)א()92
לחוק 

 החברות

"ר יו ,גבאי איל
 דירקטוריוןה

057207706 17/12/1967 
 שאול' שד

, 8 המלך
 אביב תל

 26/08/2016 לא לא לא ישראלית

תואר  בוגר
 ראשון

במשפטים 
(B.LL )

( A.B) ובכלכלה
 )בהצטיינות(

' האונמ
העברית 
 ;בירושלים

תואר שני  בוגר
(A.B.M )במנהל 

 עסקים
התמחות 
במימון 

)בהצטיינות( 
' האונמ

העברית 
 .בירושלים

"ר קרן השתלמות יו
-למורים וגננות

 ;חברה מנהלת בע"מ
"ר קרן השתלמות יו

, תיכונייםלמורים 
 סמינרים מורי

חברה -ומפקחים
 ;מנהלת בע"מ

מומחה מטעם 
ביהמ"ש בהסדר חוב 

.די.בי חברה באי
לאחזקות בע"מ 

.די.בי חברה ובאי
לפיתוח בע"מ 
וכנאמן לביצוע 
הסדר נושים 

 .די.בי אחזקותבאי
 משקיף"מ; בע

מטעם ביהמ"ש 
 ישראלבחברת דואר 

בע"מ במסגרת 
עוסק  ;"פחדלהליכי 

 ;בייעוץ וייזום
מנכ"ל משרד 

 רוה"מ.

"ר דירקטוריון יו
 השתלמות קרנות

 -גננותלו למורים
חברה מנהלת 

"ר יו; בע"מ
 דירקטוריון

 השתלמות נותקר
 למורים
 מורי, תיכוניים

 סמינרים
חברה  -ומפקחים

 ;מנהלת בע"מ
דירקטור בעל 
מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית באמות 
 "מבע השקעות
חבר  ;)ציבורית(

המנהל של  בועד
 -עמותת אלומה
למעורבות 

חברתית לזהות 
 חבר; יהודית
המנהל  בועד

; בבית התפוצות
יו"ר קופת חולים 

 .מאוחדת

 לא

בעל 
מומחיות 
חשבונאית 
 ופיננסית
וכשירות 
 מקצועית

 כן
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 להמצאת

-בי כתבי
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 דירקטור חיצוני
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חשבונאית 
ופיננסית 

או 
כשירות 
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הדירקטוריון 
לפי סעיף 

( 12)א()92
לחוק 

 החברות

 אנדורן יעל
קרני, 

 דירקטורית
027897958 03/10/1970 

, 7נון -בן
רמת 
 השרון

 ישראלית

יו"ר ועדת 
אסטרטגיה 

; בחברה
ועדת 
 השקעות

 26/08/2016 לא לא

תואר  בוגרת
( A.Bראשון )

בכלכלה 
ובסוציולוגיה 

' האונמ
העברית 

 ;ליםשוביר
 תואר בוגרת
( A.B.M) שני

 התמחות
 במימון

 וחשבונאות
' האונמ

העברית 
 ;שליםוביר

 תכנית בוגרת
 של להתמחות
 פקידים

' אונמ בכירים
, הרווארד
 בוסטון.
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 ;האוצר משרד

"צית דח 2006-2012
 בכלל בריאות חברה

 לביטוח בע"מ;
 שותפה 2012-2013
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-2012; בע"מ 2015
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"מ בע לנפט זיקוק
-2011)ציבורית(; 

"צית דח 2013
ישראל  בריטליקס

בע"מ )ציבורית(; 
 ית"תדב 2011-2013

על נתיבי אויר -באל
לישראל בע"מ 

 .)ציבורית(

"תית דב
אלרון תעשיה ב

אלקטרונית 
בע"מ 
 .()ציבורית

 לא

 תבעל
מומחיות 
חשבונאית 
 ופיננסית
וכשירות 
 מקצועית

 כן
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( 12)א()92
לחוק 

 החברות

, פרג גיא
 דירקטור

028401594 29/4/1971 

 מרכז
 עזריאלי

 תל, 1
 אביב

 ישראלית
יו"ר ועדת 
השקעות 
 בחברה

 26/08/2016 לא לא

 תואר בוגר
( A.B) ראשון

 בכלכלה
 וחשבונאות
)בהצטיינות( 

-בר' מאונ
 בוגראילן; 
 שני תואר

(A.B.M )במנהל 
 עם עסקים

 התמחות
' מאונ במימון

 בעל; אילן -בר
 "ח.רו רישיון

 דירקטוריון"ר יו
 אספן בחברת פעיל

 החל"מ בע גרופ
; 2007 משנת

דירקטור בחברות 
 פרטיות.

"ר יו
דירקטוריון 
באספן גרופ 

בע"מ 
)ציבורית(; 

חברה -רעות 
לניהול קופות 
גמל בע"מ; 

 וונטורס דסימה
בע"מ; 
 וואטשיטו
בע"מ; 

 'אטוויי בע"מ.צ

 לא

בעל 
מומחיות 
חשבונאית 
 ופיננסית
וכשירות 

 עיתמקצו

 כן

, אורי ברוך
 18/01/1954 052226990 דירקטור

אלוני 
, 17ניסים 

 אביב תל
 ישראלית

ועדת 
 26/08/2016 לא לא השקעות

בוגר תואר 
(  (B.Aראשון

במנהל עסקים 
מאונ' צפון 
לונדון 
 ;פוליטכניק

י בוגר תואר שנ
M.A) בכלכלה )

 מאונ' לונדון.

מרכנתיל מנכ"ל בנק 
, מ"דיסקונט בע
המרכזי מנהל הסניף 

בנק לאומי בישראל 
 בע"מ.

 לא אין

בעל 
מומחיות 
חשבונאית 
 ופיננסית
וכשירות 
 מקצועית

 כן
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של  בועדות

 הדירקטוריון

האם חבר 
דירקטוריון זה 
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לצורך עמידה 
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המזערי 
שקבע 

הדירקטוריון 
לפי סעיף 

( 12)א()92
לחוק 

 החברות

יפעת אדורם 
זק, 

דירקטורית 
ומועמדת 

 יתדירקטורכ
 בלתי תלויה

, 13עמוס  22/03/1964 058677147
 רמת גן

ועדת  ישראלית
 תוהשקע

דירקטורית 
למינוי מועמדת ו

 יתדירקטורכ
 הבלתי תלוי

 26/08/2016 לא

תואר  תבוגר
(  (B.Aראשון

 במנהל עסקים
 Newמאונ' 

York City ;
בוגרת תואר 

( A.B.M)שני 
 עסקים במנהל
נ' ומא

מנצ'סטר 
 אנגליה.

יועצת עצמאית, 
מנהלת השקעות 

מנהלת פרטיות, 
הנכסים 

 האלטרנטיביים
כלל  -כנף בחברת 

ניהול פיננסים 
 .בע"מ

דח"צית 
מפעלי בחברת 

ע. שנפ ושות' 
 בע"מ

; )ציבורית(
"צית דח

בחברת לודן 
חברה להנדסה 

 בע"מ
; )ציבורית(

"צית דח
 תבחבר

אולטרה 
אקוויטי 

 השקעות בע"מ
 )ציבורית(.

 לא

 תבעל
מומחיות 
חשבונאית 
 ופיננסית
וכשירות 
 מקצועית

 כן

רוני )אהרן( 
 פאלוך,

דירקטור 
ומועמד 

כדירקטור 
 בלתי תלוי

032025900 31/12/1974 
חברון 

, בני 10/4
 ברק

 ישראלית

ועדת 
השקעות; 
ועדת 

 אסטרטגיה

מועמד דירקטור ו
כדירקטור למינוי 

 בלתי תלוי
 26/08/2016 לא

תואר  בוגר
 ראשון

במשפטים 
(B.LL) 

מהקריה 
האקדמית, 
 קריית אונו.

-שותף ומנהל בלויתן
פאלוך, משרד עורכי 
דין; נציג ציבור חבר 

בועדת מכרזים 
 –משאבי אנוש 

עיריית בני ברק; 
חבר ועדת ערר 
 -לעניני ארנונה

עיריית בני ברק 
ויו"ר מועצה דתית 

; קרית מוצקין
חברת דירקטור ב

 .מ"נתיבי אילון בע

 לא ---
בעל 

כשירות 
 מקצועית

 לא
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( 12)א()92
לחוק 

 החברות

, סגול שירלי
דירקטורית 

ומועמדת 
 ית"צדחכ

017076829 13/03/1973 

 משה
 69 שרת
 אביב תל

6250421 

 ישראלית

 ועדת
; ביקורת
ועדת 

 אסטרטגיה

 יתדירקטור
למינוי ומועמדת 

 כדח"צית
 26/08/2016 לא

 תואר בוגרת
משולב  ראשון

 משפטיים
(LL.B)  וראיית 

, (    B.A) חשבון
מהמכללה 

; בוגרת למנהל
 שניתואר 

(LL.M )
התמחות 
במיסוי 

אמריקאי, 
; בוסטון' מאונ
 "ד.      עו"ח; רו

 אין --- ---

 תבעל
מומחיות 
חשבונאית 
 ופיננסית
וכשירות 
 מקצועית

 כן
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 מומחה

האם הוא 
דירקטור 
שהחברה 

רואה אותו 
כבעל 

מומחיות 
חשבונאית 
פיננסית 

לצורך עמידה 
במספר 
המזערי 
שקבע 

הדירקטוריון 
לפי סעיף 

( 12)א()92
לחוק 

 החברות

, מנחם שלגי
 דירקטור

 ומועמד כדח"צ
50026863 16/05/1950 

 6האלה 
רעננה, 
43220 

 ישראלית

ועדת 
; ביקורת
ועדת 

 אסטרטגיה

דירקטור ומועמד 
 כדח"צלמינוי 

 26/08/2016 לא

 תואר בוגר
 (  (B.Aראשון

בכלכלה 
, וסטטיסטיקה
מאונ' תל 

בוגר  אביב.
תואר ראשון 

(MSc)  במדעי
המחשב, מכון 
 ויצמן למדע

 אפטרדוקס "למנכ
חברת , מנכ"ל בע"מ

)ישראל(  פאנאש
בע"מ, דירקטור 

בחברת 
Clicksoftware 

Technologies 

Ltd דירקטור ,
 Mind בחברת

C.T.I. Ltd 
 -בעלם  ודירקטור

עמותה לנוער 
 במצבי סיכון )ע"ר(

אפטרדוקס 
"ר ובע"מ; י

דירקטוריון 
אפטרדוקס 

, IIפנד 
שותפות 

; יו"ר מוגבלת
דירקטוריון 

אפטרדוקס ב
,  III פנד

שותפות 
; יו"ר מוגבלת

דירקטוריון 
אפטרדוקס ב

 Iפנד א 
,שותפות 
 .מוגבלת

 אין

בעל 
מומחיות 
חשבונאית 
 ופיננסית
וכשירות 
 מקצועית

 כן

-ריטה בעל
, טכסא

דירקטורית 
ומועמדת 
 כדח"צית

011341682 12/06/1972 

שדרות 
קרן 

קיימת 
לישראל 

 תל 144
 אביב

69695544 

 ישראלית

 ועדת
; ביקורת
ועדת 

 אסטרטגיה

 יתדירקטור
למינוי ומועמדת 

 כדח"צית
 26.08.2016 לא

 תואר בוגרת
( LL.Bראשון )

במשפטים 
מאונ' תל 

אביב; בוגרת 
תואר שני 

(MSc )במדעי 
 הניהול

אוניברסיטת מ
-פוליטכניק ניו

 יורק

פניקס ב ית"לסמנכ
חברה לביטוח 

 ית"צדח, , בע"מ
אירופה  בבסר

 בע"מ.

 ית"לסמנכ
מארש ב הבכיר

 ישראל בע"מ
 ית"צדחו
 קבוצתב

 נאוסיטי
 להשקעות
 והחזקות

 "מבע
 .)ציבורית(

 אין

 תבעל
מומחיות 
חשבונאית 
 ופיננסית
וכשירות 
 מקצועית

 כן
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  בכירה משרה נושאי 27.

 

 לידה תאריך זיהוי מספר שם

 ממלא שהוא התפקיד
, בת בחברה, בחברה

 או קשורה בחברה
 בה עניין בבעל

תחילת 
 כהונה

 מורשה האם
 חתימה
 עצמאי
 בחברה

 בן או עניין בעל האם
 נושא של משפחה

 או אחר בכירה משרה
 בחברה עניין בעל של

 אחרונות שנים 5 במשך עקרי עיסוק השכלתו

 
 

 מתתיהו
 דב
 
 

אחראי ו מנכ"ל החברה 03/03/1955 053383246
 תחום הכספים בחברה

 לא לא 21.08.2016
( A.B) ראשון תואר בוגר
 תל' מאונ וחשבונאות בכלכלה

 ; רו"חאביב

קבוצת סקופ דירקטור ב; "ןהנדל בתחום עצמאי יזם
 .קבוצת א. דורי בע"מ; דח"צ במתכות בע"מ

 

 
ריט 

אינדקס 
ניהול 
 בע"מ

 

515434082 13/04/2016 
חברת הניהול של 

חברת )להלן: " החברה
 "(הניהול

 אין --- --- לא 30.08.2016
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 1ונושאי משרה החברה לדירקטוריון ביחס החברה בתקנון הוראות  37.

 ברה בדבר המספר המרבי והמזערי שלון החנלהלן יפורטו עיקרי ההוראות מתק

 סיום, מקומם מילוי, כהונתם משך, בחירתם או המינויים דרכי, החברה של ירקטוריםהד

בנוסף  .להן להעניק שניתן והסמכויות הדירקטוריון של ועדות ומיוני שכרם, כהונתם

 התיאור כי מובהר יפורטו עיקרי הוראות מתקנון החברה בדבר נושאי המשרה בחברה.

 תקנון של המלא בנוסח לעיון תחליף מהווה אינו כן ועל, תמציתי הינו להלן המובא

 .החברה

 ניתן שלא הוראות לבין החברה תקנון הוראות בין סתירה של מקרה בכל כי מובהר

 ניירות בחוק/או ו"( חוק החברות)להלן: " 1999-ט, תשנ"החברות בחוק עליהן להתנות

 ההוראות יגברו, מכוחם תקנה בכל או, "(חוק ניירות ערך)להלן: " 1986-, תשכ"חערך

 .החברה תקנון הוראות על האמורות

 

 הדירקטוריון

, ובלבד החברההדירקטורים בחברה ייקבע מידי פעם לפעם לפי הוראות תקנון  מספר 7.3.1

חברים, ובכללם הדירקטורים שנים עשר שלא יפחת משלושה חברים ולא יעלה על 

 .תאגיד ולא בלבד יחיד תמנותלה ולכי בחברה כדירקטור. 2החיצוניים

שווה לחברת הניהול הזכות למנות חברי דירקטוריון בחברה במספר שיהיה  (1)

הדירקטורים מטעם לרוב חברי הדירקטוריון של החברה פחות אחד )להלן: "

"( ובכללם למנות ולפטר את הדירקטורים שיכהנו בתפקידים חברת הניהול

 הבאים:

 יו"ר דירקטוריון החברה; .א

 יו"ר ועדת ההשקעות של החברה; .ב

 יו"ר ועדת האסטרטגיה של החברה; .ג

 אחד לפחות לחברה(; דירקטורים נוספים לחברה )דירקטור נוסף .ד

 חברת הניהול היא אשר תשא בשכרם של חברי הדירקטוריון שמונו על ידה;

יובהר כי בכל עת ממועד רישום מניות החברה למסחר בבורסה יכהנו  (2)

בדירקטוריון החברה רוב דירקטורים מטעם בעלי המניות ודירקטורים 

או דירקטורים מקצועיים. התפנה מקומם של דירקטורים מטעם בעלי המניות ו/

מקצועיים וכתוצאה מכך השתווה או פחת מספרם של דירקטורים מטעם בעלי 

המניות והדירקטורים המקצועיים למספרם של הדירקטורים מטעם חברת 

                                                           

תכנסנה לתוקף באופן אוטומטי לפני הרישום למסחר של מניות הוראות התקנון המתוארות בפרק זה   1
החברה, עם היוודע תוצאות המכרז לציבור לפיו התקיימו דרישות הבורסה לרישום למסחר כאמור בסעיף 

 לעיל. 2.7
דירקטורים מטעם בעלי  3דירקטורים מטעם חברת הניהול,  4נכון למועד תשקיף זה מכהנים בחברה   2

 .צועייםקמטורים דירק 2-ו המניות
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ה כהונתם של דירקטור אחד או יותר מחברי הדירקטוריון הנמנים עהניהול תוש

ול( כך שמספרם על הדירקטורים מטעם חברת הניהול )לפי בחירת חברת הניה

של הדירקטורים מטעם בעלי המניות והדירקטורים המקצועיים יהיה גדול יותר 

ממספרם של הדירקטורים מטעם חברת הניהול וזאת עד למילוי מקומם של 

 הדירקטורים מטעם בעלי המניות ו/או הדירקטורים המקצועיים שהתפנו.

יהול, והיא רשאית רשאית בכל עת לפטר דירקטור מטעם חברת הנ הניהול חברת (3)

)שאינו תאגיד( אחר למנות במקומו אדם ו/או במועד אחר  להחליט אותה עת

והכל לפי שיקול דעתה של חברת  מטעם חברת הניהול בחברה כדירקטור

 הניהול;

חברים  3של החברה תהא הזכות למנות  המניות בעלי של הכללית לאסיפה (4)

 ."(המניות בעלי מטעם הדירקטוריםנוספים לדירקטוריון החברה )להלן: "

 האסיפה ידי על מינויו במועד תחלמטעם בעלי המניות  דירקטור של כהונתו

 ;האסיפה ממועד המאוחר מינוי מועד לקבוע יכולה האסיפה אך, כאמור

 בחוק כהגדרתם חיצוניים דירקטורים יהיו המניות בעלי מטעם הדירקטורים כל (5)

מומחיות חשבונאית אשר לפחות אחד מהם הוא דירקטור בעל  החברות

ופיננסית, השני הינו בעל כשירות מקצועית והדירקטור השלישי הינו בעל 

כשירות מקצועית ו/או מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותן בתקנות 

הדירקטורים  של ופיטורים ים. מינוילחוק החברות 240שהותקנו מכוח סעיף 

ביחס למינויים  תבהתאם לקבוע בחוק החברו ובעלי המניות ייעש םמטע

עד למינויים של הדירקטורים הראשונים  .ופיטורים של דירקטורים חיצוניים

( מטעם בעלי המניות יכהנו בדירקטוריון החברה ( להלן6)7.3.1)כהגדרתם בס"ק 

חברי דירקטוריון שיבחרו על ידי דירקטוריון החברה ואשר יהיו רשאים  3

 להתמנות לדירקטורים מטעם בעלי המניות;

מינוי הדירקטורים מטעם בעלי המניות ההצבעה באסיפה הכללית בדבר לעניין  

כמי שיש לו  בחברת הניהול יובהר כי יראו בכל מי שיש לו זכות למינוי דירקטור

 ;3מינוי הדירקטורים מטעם בעלי המניותאישור עניין אישי ב

תקופת כהונתו הכוללת של דירקטור חיצוני בחברה )דירקטור מטעם בעלי  (6)

 שנים; 9המניות( לא תעלה על 

 ,חברת הניהול והדירקטורים מטעם בעלי המניותבנוסף לדירקטורים מטעם  (7)

 הדירקטורים)להלן: "שימונו לפני רישום מניות החברה למסחר בבורסה 

לדירקטוריון נוספים ( דירקטורים 2שני )דירקטוריון החברה ימנה  "(,הראשונים

ו/או בעלי כשירות  אשר יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית החברה

סיון מיוחדים אשר לדעת דירקטוריון ימקצועית ו/או בעלי כישורים ו/או נ
                                                           

בנוסף לאמור לעיל בתקנון החברה, הסכימה החברה לדרישת רשות ניירות ערך ליישם מגבלה נוספת לפיה   3
ומעלה מהזכויות לרווחי  5%יסווגו בעלי העניין בחברת הניהול, כפי שתהיה באותה עת )לרבות מי שיש לו 

 ור חיצוני כאמור.חברת הניהול הנ"ל( כמי שיש להם עניין אישי במינוי דירקט
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החברה נחוצים ו/או יש בהם בכדי להביא תועלת להתנהלות החברה ו/או 

 למעט כמפורט להלן, אשרדירקטוריון החברה ו/או לפיתוח עסקיה של החברה 

ו בדרישות הוראות חוק החברות לסיווגם כדירקטורים בלתי תלויים יעמד

)כהגדרת מונח זה בחוק החברות( ואשר יסווגו כדירקטורים בלתי תלויים על ידי 

  ;"(יםיהדירקטורים המקצוע)להלן: "ועדת הביקורת של החברה 

 דירקטור של שכהונתו כך מחולקת תהיה המקצועיים הדירקטורים של כהונתם (8)

 ארבע של לתקופה תהיה"( הדירקטור המקצועי הראשון)להלן: " אחד מקצועי

)להלן:  השני המקצועי הדירקטור של וכהונתו כהונתו תחילת מיום שנים (4)

 תחילת מיום שנים( 5) חמש של לתקופה תהיה"( הדירקטור המקצועי השני"

 ;כהונתו

של הדירקטור המקצועי הראשון וטרם סיום כהונתו של  וסיום כהונת טרם (9)

דירקטוריון החברה יבחר דירקטור לפי העניין, הדירקטור המקצועי השני, 

 את מסיים אשר, את הדירקטור המקצועי בהתאמה, יחליף אשרמקצועי חדש 

של הדירקטור  כהונתו שמשך כך"( החדש המקצועי הדירקטור)להלן: " כהונתו

 בחירת מנגנון: "להלן)שנים מיום תחילת כהונתו  4בת המקצועי החדש תהיה 

דירקטוריון החברה יוכל למנות את הדירקטור  "(.מקצועיים דירקטורים

 המקצועי שסיים את כהונתו לתקופת כהונה נוספת.

אחר  מקצועיהסתיימה כהונתו של דירקטור מקצועי בטרם מונה דירקטור 

בטרם הוארכה כהונתו, יבחר דירקטוריון החברה דירקטור מקצועי  תחתיו או

 בהקדם המרבי;

 של מינויים בעת גם לחולהדירקטורים המקצועיים ימשיך  בחירת מנגנון (10)

דירקטור מקצועי לא  בתקופות עוקבות. בחברה חדשים מקצועיים דירקטורים

, אך הוא יוכל להתמנות בסך הכל רצופות ( קדנציות2יוכל לכהן יותר משתי )

כדירקטור מקצועי בחלוף פרק הזמן הקבוע בדין למינוי מחדש של דירקטור 

 .המרביתחיצוני לאחר שהסתיימה תקופת כהונתו הרצופה 

כל מינוי של דירקטור מקצועי על ידי דירקטוריון החברה יהיה טעון אישור  (11)

ד בחירת דירקטור לשם כך, בכל מוע .4אסיפת בעלי מניות של החברה ברוב רגיל

מקצועי ובטרם מינויו על ידי דירקטוריון החברה יביא דירקטוריון החברה את 

כוונתו למנות את אותו אדם כדירקטור מקצועי להצבעה באסיפה הכללית של 

יביא דירקטוריון  בס"ק זה, כאמור ,החברה. במסגרת הצבעהבעלי המניות של 

עמדים שאותרו על ידו, בעבור ( מו3החברה להצבעה באסיפה, לפחות שלושה )

                                                           

על אף האמור לעיל בתקנון החברה, הסכימה החברה לדרישת רשות ניירות ערך ליישם מגבלה נוספת לפיה   4
כל מינוי של דירקטור מקצועי יהיה טעון אישור אסיפת בעלי מניות של החברה ברוב מיוחד כאילו היה 

בעלי יסווגו מור, הדירקטור המקצועי דירקטור חיצוני וכן כי בהצבעה על מינויו של דירקטור מקצועי כא
ומעלה מהזכויות לרווחי חברת הניהול  5%)לרבות מי שיש לו  , כפי שתהיה באותה עתהעניין בחברת הניהול

כמי שיש להם עניין אישי במינוי דירקטור מקצועי כאמור. עוד הסכימה החברה לאמץ, לדרישת הנ"ל( 
כל להציע מועמדים לכהונה כדירקטורים רשות ניירות ערך, מגבלה לפיה ציבור בעלי המניות של החברה יו

מקצועיים בחברה, בנוסף למועמדים שיוצעו על ידי דירקטוריון החברה, באותו אופן שבו מוצעים למינוי 
 דירקטורים חיצוניים בחברה על ידי בעלי מניות בחברה, על פי דין.
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כל משרת דירקטור מקצועי שהתפנתה או צפויה להתפנות. המועמד לכהן 

כדירקטור מקצועי )לרבות מועמד לחידוש כהונה כדירקטור מקצועי( שיקבל את 

לכהונת  החברה מירב הקולות באסיפה הוא זה שימונה על ידי דירקטוריון

ת בין מספר מועמדים שיקבלו את דירקטור מקצועי. במקרה של שוויון קולו

מירב הקולות יבחר דירקטוריון החברה מי מבין המועמדים הנ"ל ימונה לתפקיד 

הדירקטור המקצועי. בהצבעה למינוי דירקטור מקצועי לא ימנו קולות חברת 

הדירקטורים  הניהול ומי שיש לו זכות למנות דירקטור בחברת הניהול.

ור האסיפה הכללית יהיו הדירקטורים המקצועיים הראשונים שיובאו לאיש

 .5המקצועיים שיכהנו בדירקטוריון החברה בעת ההנפקה לציבור

למעט אם נאמר במפורש אחרת לעיל, כל יתר הוראות הדין החלות על דירקטור  (12)

, לרבות הוראות הדין מקצועיחיצוני יחולו, בשינויים המחויבים על דירקטור 

לכהונה נוספת על פי דרישת  םיינום ומבדבר שכרם של הדירקטורים המקצועיי

  בעלי מניות בחברה.

זה יהיו ניתנים לשינוי אך ורק בהחלטה שתתקבל  7.3.2לעיל וסעיף  7.3.1סעיף  7.3.2

באסיפת בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד כאשר המניין החוקי באסיפה כאמור 

 ממניות החברה. 40%בעלי מניות בחברה המחזיקים בלפחות יהיה 

לשמש כדירקטור ממלא מקומו  (תאגיד)שאינו דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם  7.3.3

לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר (. "חליף דירקטור"בדירקטוריון )להלן: 

להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר 

ליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן הדבר על פי דין. ניתן למנות דירקטור ח

כדירקטור, ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן 

באותה ועדת דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני, יהא המועמד 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית,  דירקטור חיצוני

. אולם לא ימונה דירקטור חליף לדירקטור ותו של הדירקטור המוחלףבהתאם לכשיר

 ;זה בלבד, למעט אם נקבע אחרת בחוק 7.3.3חיצוני אלא על פי סעיף 

כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת  7.3.4

ולהשתתף דירקטוריון )בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממנה לקבל הזמנות( 

 ;ולהצביע בכל ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה

המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות  לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב 7.3.5

 ;שישנן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור

המינוי. כהונתו של דירקטור דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל  7.3.6

"( הודיע הדירקטור הממנהחליף תיפסק אם הדירקטור שמינהו )להלן ולעיל: "

                                                           

ערך, מגבלה לפיה ציבור בעלי לעיל, היות והחברה אימצה, לדרישת רשות ניירות  4כאמור בהערת שוליים   5
המניות של החברה יוכל להציע מועמדים לכהונה כדירקטורים מקצועיים בחברה, בנוסף למועמדים שיוצעו 

גם שיכהנו כדירקטורים מקצועיים על ידי דירקטוריון החברה, יוכל הציבור להציע מועמדים כאמור 
, ובטרם מינויים על בעת ההנפקה לציבור במקום הדירקטורים המקצועיים שיכהנו בדירקטוריון החברה

 .ידי האסיפה הכללית של החברה



 12 - ז 

לחברה בכתב על ביטול המינוי כאמור או על התפטרותו, או אם כהונתו של 

 ;הדירקטור הממנה כדירקטור נפסקה בדרך אחרת

 בכתב לחברה. כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה 7.3.7

 ירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.ד 7.3.8

שרת מחס לדירקטור שמונה מטעם חברת הניהול, בכפוף להוראות כל דין ילמעט ב 7.3.9

 דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

 ;לחוק החברות 229-231אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים  (1)

 ;לחוק החברות 232כאמור בסעיף אם הורשע בעבירה  (2)

 א לחוק החברות;232במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  (3)

לחוק  233אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף  (4)

 ;החברות

החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו  -, ואם הוא תאגיד אם הוכרז פושט רגל (5)

 ;פירוק

 ;במותו (6)

 נעשה פסול דין; אם (7)

 א לחוק החברות.245א או 227במועד מתן הודעה לפי סעיף  (8)

אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל  7.3.10

מהמספר פחת מספר הדירקטורים עוד מספרם אינו פחות משלושה דירקטורים. 

לפעול אלא לשם מינוי , לא יהיה הדירקטוריון רשאי המינימלי כאמור לעיל

 דירקטורים נוספים.

ירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהונתם בכפוף לקבלת האישורים דה 7.3.11

הנדרשים על פי דין. דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר 

הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר 

 ריון. הדירקטו

 

 ותפקידיו מכויות הדירקטוריוןס

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי  7.3.12

ופעולותיו, וכן תהיה לו כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן 

 אחר.

דה מועדות הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכללי ולוע 7.3.13

 הדירקטוריון, בכפוף למגבלות על פי דין.
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לפרק  או רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים הדירקטוריון )א(   7.3.14

 דעת שיקול פי על והכל, העניין בנסיבות הנדרש הזמן פרק על יעלה שלאזמן מסוים, 

ובכפוף להסכמת חברת  הדירקטורים קולות ברוב שתתקבל בהחלטה, הדירקטוריון

 הניהול;

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול  )ב(

לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את 

 ;הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו, בכפוף להסכמת חברת הניהול

 ן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.נבצר מ )ג(

 

 הדירקטוריון שיבותי

 ( חודשים.3דירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשלושה )ה 7.3.15

ושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, רשאי י 7.3.16

 לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט.דירקטור אחד 

פה, בשיחה טלפונית, בכתב -הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל לכ )א(7.3.17

)לרבות בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני(, או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה 

 חברי רובהמועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו  לפני יוםתינתן לפחות 

, על מועד קצר דחופים במקרים(, כאלה יהיו)אם  מקומם ממלאי או הדירקטוריון

 יותר או על התכנסות ללא הודעה;

ין לקבל י"( והמעונדירקטור נעדרדירקטור היוצא את גבולות ישראל )להלן: " )ב(

)ובהיעדרו אצל נושא משרה  עדרותו הודעה, ישאיר אצל מזכיר החברהיבתקופת ה

ניתן יהיה להודיע לו על ישיבת פרטים מספיקים לכך ש בכיר אחר בחברה(

עדרותו )דירקטור נעדר אשר השאיר פרטים אצל מזכיר יהדירקטוריון בתקופת ה

דירקטורים החברה כמפורט לעיל ביחד עם דירקטורים הנמצאים בגבולות ישראל: "

 "(;הזכאים לקבל הודעה

טור נעדר שלא השאיר את פרטיו כמפורט לעיל בסעיף זה, אינו זכאי במשך דירק )ג(

שהותו מחוץ לישראל לקבל הודעה, אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לדירקטור 

 ;על פי תקנון זהחליף בא כוח, שמונה 

חשב ראיה חלוטה למתן הודעה לדירקטור נעדר יתרשומת של מזכיר החברה ת )ד(

 ה.הזכאי לקבל הודע

הודעה על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס ופירוט ה 7.3.18

 סביר של כל הנושאים שעל סדר היום. 

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול 

את הנושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכן כל נושא שדירקטור או שהמנהל 

לי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, הכל

 לכללו בסדר היום.
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החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון הזכאים  המניין 7.3.19

אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת  ואשרלקבל הודעה 

הדירקטוריון ובלבד שלפחות דירקטור אחד המשתתף בפתיחת הישיבה הינו 

 אף לע דירקטור שמונה מטעם חברת הניהול. המניין החוקי ייבדק בפתיחת הישיבה.

 כהונת הפסקת בדבר הדירקטוריון החלטת לעניין החוקי המניין, לעיל האמור

 .הדירקטוריון חברי מרוב מקרה בכל יפחת לא הפנימי המבקר

ושב ראש הדירקטוריון שנבחר על ידי חברת הניהול ינהל את ישיבת הדירקטוריון. י 7.3.20

אם נעדר יושב ראש הדירקטוריון מהישיבה, או אם לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו 

דירקטוריון חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מביניהם הנמנה על חברי ה

שמונו מטעם חברת הניהול לשמש יושב ראש הישיבה, לנהל את הישיבה ולחתום על 

 פרוטוקול הישיבה.

חלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל ה 7.3.21

ראש הדירקטוריון  דירקטור. במקרה של שוויון קולות בהחלטת הדירקטוריון, ליושב

 קול נוסף או מכריע.יהיה 

ל ישיבה של דירקטוריון החברה שנכח בה מניין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כ 7.3.22

כל הסמכויות, יפויי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון זה, 

 ידיו דרך כלל. בידי הדירקטוריון או המופעלים על

ת באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבו 7.3.23

 הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן.

דירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל ה 7.3.24

הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא 

במקרה כאמור ייערך פרוטוקול  עניין.ס לדיון באותו להחלטה הסכימו שלא להתכנ

או ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון 

לחילופין ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ויצרף לו את חתימות 

 . הדירקטורים

ותו או ציון הסכמתו או התנגד בצירוףלעניין זה, "חתימת דירקטור" יכולה שתהיה 

ראש הדירקטוריון או מזכיר  דבר הימנעותו. במקום חתימת דירקטור רשאי יושב

 החברה לצרף תרשומת בחתימתו המפרטת את אופן הצבעתו של הדירקטור.

החלטה ללא התכנסות בפועל החתומה על ידי יושב ראש הדירקטוריון, ובלבד שכל  7.3.25

להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה והזכאים 

או החלטה בכתב החתומה להחלטה הסכימו לכך )ובלבד שמספרם לא יפחת משניים( 

על ידי כל חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון 

, תהיה, בכפוף ולהצביע בעניין שהובא להחלטה )ובלבד שמספרם לא יפחת משניים(

קית ובת תוקף כהחלטה שנתקבלה כהלכה בישיבת דירקטוריון להוראות החוק, חו

 שנתכנסה והתקיימה בהתאם להוראות תקנות אלה.
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פוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון או כ 7.3.26

ידי אדם )שאינו תאגיד( המשמש כחבר  על ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על

הדירקטוריון, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת 

חברי הדירקטוריון האלה או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם 

היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים 

 להיות חבר הדירקטוריון או הועדה האמורה.

 

 הדירקטוריוןעדות ו

דירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון ה )א(7.3.27

ובהרכבה יהיה רוב של  אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון

דירקטורים מטעם בעלי המניות ביחד עם הדירקטורים המקצועיים )דהיינו, רוב 

. בועדת דירקטוריון שתפקידה ים מטעם חברת הניהול(דירקטורים שאינם דירקטור

לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון. 

כפוף להוראות חוק החברות והוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי למסור את 

חות סמכויותיו או חלק מהן לועדות כאמור. בכל ועדה יכהנו שני דירקטורים לפ

ובמידת האפשר על פי דין גם חבר דירקטוריון אחד לפחות שמונה מטעם חברת 

 הניהול.

 ונכון החברה דירקטוריון ידי על לעת מעת יקבעו האסטרטגיה ועדת של תפקידיה )ב(7.3.27

 : 6הבאים התפקידים את היתר בין כוללים הם זה למועד

( גיבוש חזון החברה בהתאם לתנאים בהם החברה פועלת, בהתאם לפעילות 1)

 החברה ובהתאם למדיניות אשר תיקבע בדירקטוריון; 

 ילוחבפ החברה של"ן נדל נכסי של ומכירה רכישה תיאסטרטג( גיבוש ועדכון 2)

רכישה של סוגי נכסים שונים, ובכלל זה הכוונת  תיאסטרטג גיבוש וכן, גיאוגרפי

הנהלת החברה לבחינה אילו סוגי נכסים לרכוש, באילו תשואות ובאילו אזורים 

 גאוגרפים ומאפיינים מהותיים אחרים; 

 .החברה ה תפעולית שלאסטרטגי ועדכון גיבוש( 3)

 ונכון החברה דירקטוריון ידי על לעת מעת יקבעו ההשקעות ועדת של תפקידיה )ג(7.3.27

 : 7הבאים התפקידים את היתר בין כוללים הם זה למועד

 ,לבצע ממליצה החברה הנהלת אשר מהותיות עסקאות ואישור מעמיקה בחינה( 1)

 ; לאישורו לדירקטוריון הצגתן טרם

 לשיפור אפשרות ובחינת אלו מפרויקטים הנובעות התשואות של לעת מעת בחינה( 2)

 החברה ודירקטוריון החברה להנהלת המלצות מתן זה ובכלל אלו תשואות

 .לשיפורן

 יו"ר ועדת השקעות של החברה ימונה ויפוטר על ידי חברת הניהול של החברה. 7.3.28

                                                           

 הוראות אלו אינן כלולות בתקנון החברה.  6
 הוראות אלו אינן כלולות בתקנון החברה.  7
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 יו"ר ועדת האסטרטגיה של החברה ימונה ויפוטר על ידי חברת הניהול של החברה. 7.3.29

זה יהיו ניתנים לשינוי אך ורק בהחלטה  7.3.30סעיף ולעיל  7.3.29-ו 7.3.28פים סעי 7.3.30

המניין החוקי כאשר שתתקבל באסיפת בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד 

 .ממניות החברה 40%בעלי מניות בחברה המחזיקים בלפחות באסיפה כאמור יהיה 

 בסמכויותיה השימוש בשעת חייבת, לעיל 7.3.27 בסעיףל ועדה שתוקם כאמור כ 7.3.31

. הישיבות והפעולות של כל הדירקטוריון ידי על שתיקבענה ההוראות כל אחר למלא

ועדה כזו תתנהלנה לפי ההוראות הכלולות בתקנון זה לעניין הישיבות והפעולות של 

 הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על

 ידי הדירקטוריון.

תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה  דירקטוריוןעדת ו 7.3.32

 הטעונות דירקטוריוןאו המלצות של ועדת  החלטותבהתאם לקביעת הדירקטוריון. 

 הדיון לפני סביר זמן הדירקטורים לידיעת יובאו, הדירקטוריון אישור את

 .בדירקטוריון

ידיו, ואולם אין בביטול כדי הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על  7.3.33

לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע 

 על ביטולה.

 הדירקטוריון של ועדה ידי על או הדירקטוריון בישיבת לב בתום שנעשו הפעולות כל 7.3.34

 שהיה מכן לאחר יתגלה אם אף תוקף בנות יהיו כדירקטור הפועל אדם כל ידי על או

 היו מהם אחד או שהם או כאמור הפועל כזה אדם או דירקטור של במינויו פגם

 .דירקטור להיות כשיר והיה כדין נתמנה כזה אדם כל כאילו ממש פסולים

 

 הכללימנהל ה

חברת הניהול תמליץ לדירקטוריון החברה על מועמד  לכהן כמנהל כללי )להלן:  7.3.35

 "(.המועמד"

דירקטוריון החברה, יחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אם למנות את המועמד  7.3.36

 כמנהלה הכללי של החברה או לא למנות את המועמד.

של החברה שלא למנות את המועמד כאמור, תמליץ חברת  ןהחליט הדירקטוריו 7.3.37

 "(. השני המועמדהניהול על מועמד אחר  לאישורו של דירקטוריון החברה )להלן: "

דירקטוריון החברה, יחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אם למנות את המועמד השני  7.3.38

 כמנהלה הכללי של החברה או לא למנות את המועמד.

של החברה שלא למנות את המועמד כאמור, תמליץ חברת  ןהחליט הדירקטוריו 7.3.39

 המועמדהניהול על מועמד אחר  לאישורו של דירקטוריון החברה )להלן: "

 "(. השלישי
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דחה דירקטוריון החברה את מועמדתם של המועמד, המועמד השני והמועמד  7.3.40

השלישי, לא יוצעו מועמדים נוספים על ידי חברת הניהול ודירקטוריון החברה יהיה 

 רשאי למנות מנהל כללי לחברה על פי בחירתו.

הניהול, יועסק  תבד של חברככל שהמנהל הכללי שייבחר כאמור לא יאות להיות עו 7.3.41

במקרה כאמור ובכפוף לכך . המנהל הכללי בידי החברה אשר תשא בעלויות העסקתו

שעלות העסקתו הישירה של המנהל הכללי לא תעלה על עלות העסקתו הישירה של 

המנהל הכללי הקודם של החברה ינוכו עלויות העסקת המנהל הכללי מדמי הניהול 

פי הסכם הניהול )עלתה עלות העסקתו של המנהל הכללי  שישולמו לחברת הניהול על

שנבחר על עלות העסקתו של המנהל הכללי הקודם של החברה, ינוכו מדמי הניהול 

שישולמו לחברת הניהול עלויות העסקתו של המנהל הכללי אך לא יותר מעלות 

, הכל למעט ביחס למנהל הכללי הראשון של העסקתו של המנהל הכללי הקודם(

ה שבמקרה כאמור תנוכה מדמי הניהול עלות העסקתו כפי שהייתה בחברת החבר

 .הניהול ערב תחילת העסקתו על ידי החברה

כל אחד מבין החברה וחברת הניהול יהיה רשאי לדרוש את הפסקת כהונתו של  7.3.42

מנכ"ל החברה ובאותו מועד תקום החובה למסור לאותו מנכ"ל מכהן הודעה על סיום 

ם לתנאי הסכם הניהול שנחתם עימו בטרם החל בכהונתו, ובלבד כהונתו בהתא

ימים  180-שאותו מנכ"ל החברה יסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה, לא יאוחר מ

 ממועד קבלת הודעה כאמור.

מנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות ה 7.3.43

יהיו לו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו ו

הוקנו בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה והוא יהיה נתון לפיקוחו 

 של הדירקטוריון. 

המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו. 

 האישור יכול שיהיה כללי ומראש.

 שהוא חריג עניין כל על דיחוי ללא הדירקטוריון ראש ליושב יודיע הכללי מנהל  )א(7.3.44

 שיקבע ובהיקף במועדים, בנושאים דיווחים לדירקטוריון יגיש וכן, לחברה מהותי

, תפקידו למלא ממנו שנבצר או דירקטוריון ראש יושב לחברה היה לא. הדירקטוריון

 ;הדירקטוריון חברי לכל כאמור הכללי המנהל יודיע

יושב ראש הדירקטוריון רשאי, מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש  ב()

 ;מהמנהל הכללי דין וחשבון בנוגע לעסקי החברה

ראש  הצריכו הודעה או דין וחשבון כאמור פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ג()

הדירקטוריון ללא דיחוי ישיבה של הדירקטוריון לצורך דיון בהודעה או החלטה על 

 נקיטת הפעולה הנדרשת. 

יהיו ניתנים לשינוי אך ורק בהחלטה  זה 7.3.45 סעיףו לעיל 7.3.42 עד 7.3.35 סעיפים 7.3.45

החוקי  המנייןשתתקבל באסיפת בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד כאשר 

 .ממניות החברה 40%בעלי מניות בחברה המחזיקים בלפחות אמור יהיה באסיפה כ
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 משרה נושאי 

הדירקטורים ולמעט  למעטחברת הניהול תמנה את נושאי המשרה של החברה ) 7.3.46

המנהל הכללי של החברה( לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שחברת 

בשכרם של נושאי משרה אלו, בכפוף הניהול תמצא לנכון מזמן לזמן והחברה תשא 

לאישור תשלום שכרם על ידי האורגנים המוסמכים של החברה על פי דין. חברת 

הניהול ו/או החברה רשאיות לפטר או להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר 

 מנושאי המשרה הנ"ל מזמן לזמן ובכל זמן, לפי שיקול דעתן המוחלט.

, כפוף להוראות חוק החברות, את הסמכויות והתפקידים תוכל לקבוע חברת הניהול 7.3.47

ידה כאמור. תנאי כהונתם של נושאי המשרה יקבעו  של נושאי המשרה שמונו על

 בהתאם לאמור בחוק החברות.

זה יהיו ניתנים לשינוי אך ורק בהחלטה  7.3.48סעיף ולעיל  7.3.47-ו 7.3.46פים סעי 7.3.48

המניין החוקי כאשר שתתקבל באסיפת בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד 

 .ממניות החברה 40%בעלי מניות בחברה המחזיקים בלפחות באסיפה כאמור יהיה 

 

 חריגות שאינן עסקאות ואישור פעולות תוקף 

בכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת  7.3.49

דירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי 

יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו  –המנהל הכללי, לפי העניין 

יון, הדירקטור חבר הועדה או המנהל הכללי, במינוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטור

 לפי העניין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

נושא משרה אשר לו עניין אישי בפעולה של החברה יגלה לחברה, זמן סביר לפני  7.3.50

המועד לדיון באישור הפעולה את מהות עניינו האישי בפעולה, לרבות כל עובדה או 

 מך מהותיים.מס

של החברה עם לא חריגה או עסקה , חברה עם נושא משרה בההשל לא חריגה עסקה  7.3.51

תנאי עסקה הנוגעת לבה עניין אישי, למעט  אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש

וקרוביהם, תאושר על ידי ועדת הביקורת נושאי המשרה  שלוהעסקתם כהונתם 

יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי ועדת הביקורת  . אישור)בכפוף להוראות הדין(

 עסקה מסוימת. לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור

עסקאות חריגות עם נושא משרה בחברה או עם אדם אחר שלנושא המשרה עניין  7.3.52

אישי באישורן וכן עסקאות הנוגעות לתנאי כהונתם של נושאי המשרה וקרוביהם 

 ועה על פי דין.תאושרנה בדרך הקב
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 וביטוח שיפוי, פטור

בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא  7.3.53

 משרה בה, כולה או מקצתה, בשל כל אחד מאלה:

הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר, אך למעט חובת הזהירות  א()

 שהופרה בכוונה או בפזיזות;

הפרת חובת אמונים כלפיה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד  ב()

 סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו  ג()

 נושא משרה בחברה;

דין, הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי  )ד(

 שהוציא נושא המשרה, בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו;

 ()א( לחוק ניירות ערך;1נד)א()52תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף  )ה(

 כל חבות אחרת הניתנת לביטוח על פי דין. )ו(

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה , כל דיןפוף להוראות כב 7.3.54

שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, וזאת בשל כל אחת 

 מאלה:

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין לרבות פסק דין  )א( 

שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט והכל בשל פעולה שעשה 

 בתוקף היותו נושא משרה בחברה;

ות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה הוצאות התדיינ ב() 

עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, 

ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית 

כחלופה להליך פלילי, כהגדרתו בחוק החברות, או שהסתיים ללא הגשת כתב 

נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה  אישום

דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי, והכל בשל פעולה שעשה 

 בתוקף היותו נושא משרה בחברה. 

סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו זה, " 7.3.54בסעיף 

כמשמעותם בסעיף  -" יך פליליחבות כספית כחלופה להל"-" וחקירה פלילית

 א( לחוק החברות;1)א()260

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין שהוציא נושא המשרה  )ג( 

בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או  שחויבאו 

בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה או באישום פלילי שבו הורשע 

בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל בשל פעולה שעשה בתוקף 

 היותו נושא משרה בחברה;
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הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין,  )ד( 

 שהוציא נושא המשרה, בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו;

 ()א( לחוק ניירות ערך;1נד)א()52תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף  )ה( 

 כל מעשה או מחדל אחר שניתן לשפות נושא משרה בגינו על פי דין. )ו( 

סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה וכן לכל עובד שדירקטוריון  7.3.55

החברה יחליט להעניק לו כתב שיפוי, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ו/או שיוצאו על 

מסך ההון העצמי של  25%רה, לא יעלה במצטבר על סכום השווה לשיעור של ידי החב

החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה, המבוקרים או 

המסוקרים, לפי העניין, כפי שיהיו במועד תשלום השיפוי בפועל, וזאת לכל אחד 

 ל המקרים.מנושאי משרה ו/או העובדים ולכולם ביחד, למקרה ובמצטבר לכ

מראש התחייבות לנושא משרה לשיפוי, בכפוף לאפשרות  ליתן רשאית תהא החברה 7.3.56

 התחייבותהחברה לשפות נושא משרה בה בהתאם להוראות כל דין )להלן: "

 :הבאים מהמקרים אחד לכל תהא לשיפוי ההתחייבות"(. לשיפוי

לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים  )א(7.3.54כמפורט בסעיף  )א(

שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות 

לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות 

הענין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור 

לות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר פעי

 הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין;

 .)ה( לעיל7.3.54)ב( עד 7.3.54 קטנים בסעיפיםאירועים כמפורט  )ב(

החברה תוכל, בכפוף להוראות תקנון זה, להחליט בדבר שיפוי נושא משרה בה  7.3.57

 ופן חלקי או מלא כפי שתבחר.בדיעבד, וזאת בא

החברה רשאית להתחייב כלפי עובד החברה לרבות כלפי נושא משרה בחברה שאינו  7.3.58

דירקטור בה, המכהן או שכיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה 

בחברה  דירקטוראחרת שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין )להלן: "

, שתוטל עליו לעיל 7.3.54 בסעיףבשל חבות או הוצאה כמפורט  "(, לשפותוהאחרת

בשל פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת, ובלבד שההתחייבות 

תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בעת מתן ההתחייבות 

 לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.

, החברה רשאית לשפות דירקטור בחברה לעיל 7.3.58 בסעיףמבלי לגרוע מן האמור  7.3.59

, שהוטלה עליו לעיל 7.3.54 בסעיףהאחרת בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט 

 עקב פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה אחרת.

מקצתה, בשל נושא משרה בה מאחריותו, כולה או  החברה רשאית לפטור, מראש, 7.3.60

, זהבסעיף לעיל האמור למרות  נזק שנגרם לה בעקבות הפרת חובת הזהירות כלפיה.
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חברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת 

 הזהירות בחלוקה )כהגדרתה בחוק החברות(.

תקשרותה אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא, לעניין ה 7.3.61

 בחוזה ביטוח, או לעניין מתן פטור או שיפוי: 

בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת, לרבות אך  )א( 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים או יועצים;

בקשר לנושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת, ככל שהביטוח, הפטור  )ב(

 אינם אסורים על פי הדין. או השיפוי 

 

 הניהול חברת

תתקשר  להשקעות במקרקעין על פי הפקודהבכל עת שבה תפעל החברה כקרן  7.3.62

 שנים 7 של לתקופה"( הניהול חברת)להלן: " ניהול חברתהחברה בהסכם ניהול עם 

 אשר הניהולתנוהל על ידי חברת  החברה"(, כך שהניהול הסכם של תוקפו)להלן: "

שירותי  הסכם)להלן: " ניהול שירותי למתן הסכםפי -על ניהול שירותי לחברה תספק

 "(.הניהול

ו/או  חברת הניהול לחברה, באמצעות עובדיהתעמיד במסגרת הסכם שירותי הניהול,  7.3.63

איתור השקעות, בדיקת כדאיות  , בין היתר,, שירותי ניהול אשר כולליםמי מטעמה

להשקעות אלה;  י השקעה, מימון ואחרים בנוגעוניהול משא ומתן לכריתת הסכמ

עם התקשרות  עוץ כלכלי ופיננסי; ייעוץ לחברה בקשרימימוש השקעות; מתן י

בהסכמי השקעה ובהסכמים אחרים; ליווי, פיקוח וניהול השקעות החברה; ייעוץ 

לחברה, בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה; )לרבות גיוסי חוב(  הון יוסיוע בגיוס

מינוי דירקטורים מטעם חברת הניהול; איתור ומינוי נושאי משרה; העמדת 

( 1שירותיהם על חשבון חברת הניהול של בעלי התפקידים ונושאי המשרה הבאים: )

העמדת שירותי מנהל כללי לחברה במשרה מלאה ובהתאם לנוהל מינוי מנהל כללי 

( 3ר דירקטוריון לחברה; )יו" (2; )לעיל 7.3.41עד  7.3.35 בסעיפיםלחברה כמפורט 

( 5; ))דירקטור( ( יו"ר ועדת אסטרטגיה4; ))דירקטור( יו"ר ועדת השקעות לחברה

דירקטורים נוספים לחברה )דירקטור נוסף אחד לפחות לחברה( ובלבד שבסה"כ 

תמנה חברת הניהול ותשא בשכרם של דירקטורים בחברה במספר שיהיה שווה לרוב 

 "(.הניהול שירותי)להלן: "ות אחד חברי דירקטוריון החברה פח

 כמפורט להלן:ניהול  דמילשירותי הניהול תשלם החברה  בתמורה 7.3.64

תמורה להעמדת שירותי הניהול תשלם החברה לחברת הניהול דמי ניהול ב .1

כולל מזומנים  מסך שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים 1%שנתיים בסך של 

 "(;הניהול דמי)להלן: " ושווי מזומנים

 0.25%דמי הניהול כאמור ישולמו לחברת הניהול בכל רבעון מראש )בכל רבעון  .2

(, כולל מזומנים ושווי מזומנים מסך שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים
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מחושבים לפי נכסי החברה כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים של החברה לסוף 

 הרבעון הקודם;

מניות, בין אם במסגרת הנפקה לציבור ובין אם בנוסף, במקרה בו תקצה החברה  .3

"(, תקצה החברה לחברת ההנפקהבמסגרת הקצאה פרטית )להלן בסעיף זה: "

יום ממועד ההנפקה כאמור,  30-הניהול, ללא כל תמורה נוספת, לא יאוחר מ

אשר תהיינה ניתנות למימוש, כולן או )שלא תירשמנה למסחר בבורסה( אופציות 

לך תקופה בת שבע שנים ממועד ההנפקה, לרכישת מניות חלקן, בכל עת במה

 מסך המניות אשר יוקצו במסגרת ההנפקה. 5%-החברה, בשיעור השווה ל

ן, כל אופציה תהיה ניתנת למימוש לבכפוף להתאמות המפורטות בסעיף זה לה

 ( של החברה.1למניה אחת )

הקצאה מחיר המימוש של האופציות כאמור, יהיה אותו המחיר אשר נקבע ב

הפרטית, או כאשר מדובר בהנפקה לציבור, המחיר שפורט בדוח המיידי שפרסמה 

ובכל מקרה לא יפחת מסכום שייקבע על ידי  החברה בקשר עם תוצאות ההנפקה

כמחיר המימוש המזערי של כל אופציה לכל מניית  8הבורסה או רשות אחרת

 .9מימוש

ל האופציות כאמור לעיל, ממועד הקצאת האופציות ועד לתום תקופת המימוש ש

יחולו הוראות התאמה של מספר המניות המוקצות לרבות עקב שינויים בהון, 

חלוקת מניות הטבה על ידי החברה, התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות וכן 

לעיל  3.8.3בסעיף  כמפורטהתאמה של מחיר המימוש במקרה של חלוקת דיבידנד 

 "(.ההתאמות)להלן: "

הניהול תהא רשאית למכור ו/או להעביר ו/או להמחות את מובהר כי חברת 

 האופציות הנ"ל ללא כל הגבלה;

חברת הניהול תהא זכאית להחזר מהחברה בסך השווה להוצאות הישירות  .4

בסכום סביר שיוצאו על ידה לקידום עסקי החברה, במסגרת מתן שירותי הניהול, 

וזאת  רה )ללא תקרה(וזאת בהתאם לנהלי החזר ההוצאות שיהיו מקובלים בחב

בכפוף לאישור ועדת הביקורת של החברה שתבחן החזר הוצאות זה מעת לעת 

 ;ולפי קביעתה )אך לא פחות מאחת לשנה קלנדרית(

-החברה תשלם לחברת הניהול את החזרי ההוצאות בגין כל חודש עד לא יאוחר מ .5

ורטים ימים מסופו של אותו חודש, וזאת בתוספת מע"מ וכנגד חשבונות מפ 10

 וחשבוניות מס ערוכות כדין.

                                                           

לא  מחיר המימושועל כן  כאמור הבורסה כי נכון למועד זה לא קיימת רשות אחרתלדרישת  מבהירה חברהה  8
 על ידי הבורסה או על פי דין אחר.יפחת מסכום שיקבע 

ש"ח  0.3-ש"ח למניה לחברה אשר מניותיה נרשמות לראשונה למסחר בבורסה ו 1נכון למועד תשקיף זה   9
 .למניה לחברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה

באותו מועד  הבכפוף להוראות הבורסה כפי שתהיינעל ידי החברה תבוצע תבוצע שכל הקצאה יובהר כי, 
 ובכפוף לאישור ההקצאה על ידי הבורסה.
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החברה ימנה מחדש חברת  ןעם סיום תוקפו של הסכם שירותי הניהול דירקטוריו 7.3.65

 הניהול חברת"-ו החדשה הניהול חברת בחירת מועדניהול לפי שיקול דעתו )להלן: "

)מובהר כי בדיונים ובהחלטות  ", בהתאמה( בהתאם להוראות הבאותהחדשה

בדירקטוריון החברה בדבר מינוי מחדש של חברת ניהול לא ישתתפו דירקטורים 

 :מטעם חברת הניהול(

 :הבאים לשלבים בהתאם החדשהבחר את חברת הניהול י החברה דירקטוריון (1)7.3.65

ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה  – בדיקת העמידה בתנאי הסף –שלב ראשון  .א

"( עד למועד האחרון להגשת המציעות)להלן: " פוטנציאליות ניהול מחברות

תנאי הסף  כלעמידתן ב בחןיות, הדירקטוריוןקבע על ידי יההצעות אשר י

 המפורטים להלן:

 שנים בניהול חברה ציבורית בישראל. 5ניסיון של מעל  בעלתתהיה  המציעה .1

 לבין המציעה בין סיםאינטר לניגוד חששדירקטוריון החברה לא קיים  לדעת .2

מהותיים ו/או הליכים משפטיים  סכסוכים קיימים לא זה ובכלל החברה

 להן.צדדים היו  המהותיים שבהם החברה והמציע

לא עמדה מציעה כלשהי בתנאי אחד או יותר מתנאי הסף שלעיל, לא תיבחן הצעתה 

 לשמש כחברת הניהול של החברה והיא לא תמונה לחברת הניהול של החברה.

כל ההצעות  ינוקדו – הבאים פרמטריםניקוד רכיבי האיכות בהתאם ל –שלב שני  .ב

 ןעל ידי הדירקטוריו יקבעיעד למועד האחרון להגשת ההצעות אשר  יתקבלואשר 

 :להלן המפורטים לפרמטרים התאם, בהסף בתנאי יעמדוואשר 

 העיקרי עיסוקה תחום אשר ציבורית חברה בניהול שנים 5-מ המעלל של ניסיון .1

 .נקודות 30-יזכה את המציעה ב "ן בישראלנדל הינו

יזכה את השקעות במקרקעין בישראל לשנים בניהול קרן  5-מ המעללשל  ניסיון .2

 נוספות. נקודות 10-המציעה ב

תחום  אשרבישראל במקרקעין  השקעותלשנים בניהול קרן  5-מ המעללשל  ניסיון .3

עיסוקה העיקרי הינו מקרקעין לצרכי דיור להשכרה כהגדרתו בפקודת מס הכנסה 

 .נוספות נקודות 15-יזכה את המציעה ב

שנים בניהול קרן להשקעות במקרקעין למגורים שהיקף  5-מ המעלניסיון של ל .4

המאזן שלה לתום הרבעון האחרון שהסתיים בטרם המועד האחרון להגשת 

מהיקף המאזן של החברה לאותו המועד יזכה את  80%-למעלה מהצעות, עולה על 

 נקודות נוספות. 5-המציעה ב

התרשמות חברי דירקטוריון החברה מאיכות חברת הניהול המוצעת ונותני  .5

תזכה  המקצועי, המוניטין שלהם וכיו"ב םניסיונלרבות  השירותים באמצעותה

 נקודות נוספות. 40בעד את המציעה 
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מגורים" הינה קרן להשקעות במקרקעין ל במקרקעין "קרן להשקעותלעניין סעיף זה 

מסך  75%-בישראל אשר מקרקעין מניבים לצרכי דיור להשכרה מהווים יותר מ

 .ניהולה על ידי המציעה( מתקופת 51%-המקרקעין המניבים שלה במרבית )למעלה מ

 לאחר ביצוע השלבים כאמור, – בחירת חברת הניהול החדשה –שלישי  שלב .ג

ישקלל את ניקוד רכיבי האיכות המפורטים בשלב השני. חברת  ןהדירקטוריו

הניהול בעלת הניקוד המצטבר הגבוה ביותר, בכפוף לעמידתה בתנאי הסף הנ"ל, 

 הסכםתיקבע כחברת הניהול החדשה וייחתם עימה הסכם ניהול חדש )להלן: "

 "(. החדש הניהול

ממועד חתימת הסכם  שנים 7הניהול החדש יהא לתקופה של  הסכם של תוקפו (2)7.3.65

ועם סיומו דירקטוריון החברה ימנה חברת ניהול ויתקשר בהסכם  הניהול החדש

המחויבים אך מאותה עת לא יהיה  ניהול חדש בתנאים המפורטים לעיל בשינויים

דירקטוריון החברה כפוף עוד, בבחירת חברת הניהול, לתנאים המפורטים בס"ק 

 .לעיל (ג1)7.3.65-ו (ב1)7.3.65

החדשה בהסכם  הניהול לחברת החברה תשלם אשרהניהול  שירותיבגין  התמורה (3)7.3.65

בהסכם  השנקבע כפי הניהול לחברת תהה זהה לתמורה שתשולםהניהול החדש 

מתום שתי כהונות של חברת הניהול  .לעיל 7.3.64כמפורט בסעיף  שירותי הניהול

לחברה, קרי ממועד בחירת חברת ניהול לאחר תום הסכם הניהול החדש, לא יחולו 

לעיל והתמורה בגין שירותי הניהול תקבע במו"מ בין  7.3.64עוד הוראות סעיף 

 החברה למציעות או מי מהן.

לשמש  ולהיבחרניהול עמה התקשרה החברה בהסכם ניהול תוכל להמשיך  חברת 7.3.66

 פעמים נוספות.מספר בלתי מוגבל של חברת הניהול של החברה 

ובמועד סיומו של הסכם ניהול כלשהו לא חודש הסכם ניהול, עם אותה חברת  היה 7.3.67

, יופחת מחיר "(מועד סיום הסכם הניהול)להלן: " שנים 7ניהול, לתקופה נוספת בת 

כפי שהיה במועד סיומו של  לעיל 7.3.64 בסעיףהמימוש של האופציות האמורות 

ממועד סיום הסכם הניהול  החל"( קוריהמ המימוש מחיר)להלן: " הסכם הניהול

ממחיר המימוש שלהן במועד סיום הסכם הניהול )להלן:  50%האמור בשיעור של 

 של המימוש מחיר יהיה המופחת המימוש מחיר"(. המופחת המימוש מחיר"

 .תאמותעד למועד פקיעתן בכפוף לה "ל,הנ האופציות

 :של המכפלה שבו במקרה לעיל האמור אף על

(i )  ב המימוש מחיר הפחתת בעת הניהול חברת בידי שתיוותר האופציה כתבי כמות- 

(ii ) המופחת המימוש מחיר בניכוי המקורי המימוש מחיר. 

 :על תעלה"(, הניהול חברת פיצוי סכום)להלן: "

(i ) או, בנסיבות) ממועד כניסתו לתוקף בשנים הניהול הסכם של מווקי תקופת 

 -ומוכפלת ב 12 -ב מחולקת   כשהיא( הארכתו או חידושוממועד  ,העניין
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(ii ) הסתיים שבטרם האחרון ברבעון הניהול לחברת ששולמו הניהול דמימכפלת  

 .4-ב הניהול הסכם

 :אזי"( המתוקן הניהול הסכם הפסקת פיצוי סכום)להלן: "

 כך "(מחיר המימוש המופחת המתוקן)להלן: " ישתנה המופחת המימוש מחיר

. המתוקן הניהול הסכם הפסקת פיצוי סכום על יעמוד הניהול חברת פיצוי שסכום

 לחברת הפיצוי את לשקף מנת על המופחת המימוש מחיר עלהווי יתוקן כך לשם

 .כאמור לעיל הניהול הסכם סיום בגין הניהול

 :להמחשה נוסחה הלןל

W = 𝑃 −
𝐷

𝐴
 

P - מחיר המימוש המקורי. 

A -  כמות כתבי האופציה שתיוותר בידי חברת הניהול בעת הפחתת מחיר    

 .המימוש        

D - .סכום פיצוי הפסקת הסכם הניהול המתוקן  

W - .מחיר המימוש המופחת המתוקן 

 

הניהול יופסק לפני מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ומסיבה כלשהי הסכם 

אזי  (10)למעט בנסיבות כפי שיקבעו בהסכם שירותי הניהול מועד סיום הסכם הניהול

מבלי לגרוע מזכויותיה של חברת הניהול על פי כל דין ובנוסף לזכויות אלו תהיה 

שמחיר המימוש המקורי יופחת במנגנון האמור לעיל,  חברת הניהול זכאית לכך

סכום פיצוי חברת הניהול וסכום פיצוי הפסקת הסכם  בשינויים המחויבים, ואולם

 (.200%הניהול המתוקן יוכפלו )

 מדיניות התגמול של החברה תהיה כפופה, בכל מקרה, להוראות תקנון החברה. 7.3.68

זה יהיו ניתנים לשינוי אך ורק בהחלטה  7.3.69סעיף ולעיל  7.3.68עד  7.3.62פים סעי 7.3.69

המניין החוקי כאשר שתתקבל באסיפת בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד 

 .ממניות החברה 40%בעלי מניות בחברה המחזיקים בלפחות באסיפה כאמור יהיה 

 

 נוספים פרטים 4.7
 

 , רמת גן )בניין ששון חוגי(12 סילברהלל  אבא - החברה של הרשום המשרד 7.4.1
 משרד עורכי דין. –אצל ארז רוזנבוך       

 
, 3 נדבקוסט פורר גבאי את קסירר, רחוב עמי -  החברה של החשבון רואי 7.4.2

 .6706703 מיקודאביב, -תל     
 
                                             

                                                           

 ( לעיל.6.19.1X3לעניין זה ראו את הנסיבות המתוארות בסעיף   10
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 בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה - 8פרק 

 

 תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה 8.1

 

של החברה )לפי כפי שהוכרו בדוחות הכספיים  תשקיף,הובסמוך למועד  2016 , בשנתוכל ההתחייבויות למתן תגמוליםלהלן פירוט התגמולים שניתנו 

 : 1לחברת הניהולהעניין( 

 6201שנת 

 "ח(ש)באלפי  אחרים תגמולים "ח(ש)באלפי  שירותים בעבור תגמולים התגמולים מקבל פרטי
"כ סה

)באלפי 
 תפקיד שם "ח(ש

 היקף
 משרה

 שיעור
 בהון החזקות

 חברהה
 בונוס שכר

 תשלום
 מבוסס
 מניות

 דמי
 יעוץ דמי ניהול

הוצאות 
 רכב

 שירותים
 ריבית משרדיים

 דמי
 אחר שכירות

 --- --- --- --- --- --- --- 3--- 2--- --- --- --- --- חברת הניהול של החברה חברת הניהול

                                                           

 .הניהול חברת ידי על לה ניתנים, לחברה ניתניםה הניהול שירותי כל וכי נוספים משרה נושאי עם בהסכמים החברה התקשרה לא, זה למועד נכון, כי יובהר זה לעניין  1
"(, תקצה החברה לחברת הניהול, ההנפקהתקצה מניות, בין אם במסגרת הנפקה לציבור ובין אם במסגרת הקצאה פרטית )להלן: "החברה , במקרה בו בתמורה להעמדת שירותי הניהול  2

, בכל עת במהלך תקופה בת שבע ןחלקאו  ןכולת למימוש, וה ניתנינאשר תהי ות )שלא תירשמנה למסחר בבורסה(אופצימועד ההנפקה כאמור, יום מ 30-יאוחר מלא ללא כל תמורה נוספת, 
 .לעיל 6.19.1ראו סעיף  הולהניבדבר הסכם  נוספים לפרטים .המניות אשר יוקצו במסגרת ההנפקה מסך 5%-שנים ממועד ההנפקה, לרכישת מניות החברה, בשיעור השווה ל

דמי )להלן: " כולל מזומנים ושווי מזומנים מסך שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים %1בתמורה להעמדת שירותי הניהול תשלם החברה לחברת הניהול דמי ניהול שנתיים בסך של   3
 נוספים לפי נכסי החברה כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים של החברה לסוף הרבעון הקודם. לפרטים"(. דמי הניהול כאמור ישולמו לחברת הניהול בכל רבעון מראש, מחושבים הניהול

 .לעיל 6.19.1בדבר הסכם הניהול ראו סעיף 
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 עניין בעלי עם עסקאות 8.2

 

 משפטייםשירותים בגין  טרחה שכר הסכמי 8.2.1

החברה באותו  ואסיפת בעלי המניות של , לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון2016 מאיב 11ביום 

 ו/או מי מטעמו משרד עורכי דין-ארז רוזנבוךבין החברה לבין  שכר טרחה םהסכ םנחתמועד, 

 הינם כדלקמן: המהותיים תנאיוש( ", בהתאמהההסכם"-ו "המשרד)להלן: "

 לחברה שוטף משפטי ייעוץידי המשרד  על ן, יינתבבורסה למסחר החברה מניות רישום עם (1)

 השירותים)להלן: " בבורסה למסחר רשומים שלה הערך ניירות אשר ציבורית כחברה

בגין העמדת השירותים המשפטיים השוטפים המשרד יהיה זכאי  "(.השוטפים המשפטיים

כדין )להלן:  אלפי ש"ח לחודש בתוספת מע"מ 20מהחברה לתשלום חודשי קבוע בסך של 

שעות חיוב בחודש של המשרד. בנוסף בגין כל שעת  40"( בעבור עד שכר הטרחה השוטף"

שעות, שכר הטרחה יקבע בהתאם להיקף השעות שיושקעו במתן השירותים  40-חיוב מעבר ל

המשפטיים השוטפים, על פי דוח שעות חודשי שיונפק לחברה, לפי תעריף שעות מקובל 

 .(10%)בניכוי הנחה של  שהוסכם

לשירותים המשפטיים האמורים לעיל המשרד יעמיד לחברה את כל השירותים  בנוסף (2)

שסוכמו )תעריפים המשפטיים האחרים שידרשו לחברה והתשלום בגינם יעשה לפי התעריפים 

  .מקובלים בתנאי שוק(

ם בכל הקשור להכנת יינתנו לחברה על ידי המשרד שירותים משפטייבנוסף לאמור לעיל  (3)

השירותים בגין  הטרחהשכר . תשקיף וכל תשקיף מדף עתידי ודוחות הצעת מדף עתידיים

ש"ח,  200,000יסתכם לסך של   )לרבות כל תשקיף מדף עתידי( המשפטיים בגין כל תשקיף

מועד גיוס הון על פי תשקיף או "(. בתשקיף בגין הבסיסי"ט שכבתוספת מע"מ כדין )להלן: "

דוח הצעת מדף כלשהו של החברה, שאיננו כרוך בתיקון התשקיף ו/או בהנפקת אגרות  על פי

חוב כנגד בטוחות ו/או שעבודים, ובתמורה להכנת התשקיף או דוח הצעת המדף, לפי העניין, 

מתמורת הגיוס ברוטו על  0.1%ש"ח או  20,000המשרד יקבל תוספת לשכ"ט הבסיסי בסך של 

במועד גיוס הון על פי תשקיף או על פי  מדף, לפי הגבוה מבניהם.פי התשקיף או דוח הצעת ה

דוח הצעת מדף כלשהו של החברה שבו התשקיף או דוח הצעת המדף יהיה כרוך בתיקון 

התשקיף ו/או בהנפקת אגרות חוב כנגד בטוחות ו/או שעבודים, המשרד יקבל תוספת לשכ"ט 

ברוטו על פי התשקיף או על פי דוח מתמורת הגיוס  0.2%ש"ח או  40,000הבסיסי בסך של 

 הצעת המדף, לפי הגבוה מבניהם.

בת השירותים המשפטיים תינתן בלעדיות במתן השירותים המשפטיים, לתקופה  בגין (4) 

 משפטיים שירותים, תמורה ללא ובין בתמורה בין, תקבל לא שהחברה באופן, למשרד שנתיים

 .אחרים דין עורכי משרדי/או ו דין מעורכי להם דומים/או ו לעיל כאמור

יהיה הנ"ל טרחה השכר  םבהסכ ההתקשרות את להפסיק מעוניינת תהיה והחברה במידה

הודעה מוקדמת שכזו לא תוכל  ובהעדרלמשרד  4שנים מראש 5עליה להודיע על כך לפחות 

 .5ין שירותים משפטייםגשכר טרחה ב םהסכהחברה להפסיק את ההתקשרות על פי 

 
                                                           

 יום מראש. 30למעט בנסיבות מיוחדות שנקבעו בהסכם שבהתקיימותן, הודעה בעניין תוכל להינתן   4
 בתום התקופה האמורה הוא יובא לאישור ועדת הביקורת של החברה.ההסכם הנ"ל יהיה לתקופה של שנתיים בלבד ו  5
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 וביטוח, שיפוי פטור 8.3

 

 משרה ונושאי לדירקטורים פטור כתבי 8.3.1

, לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה, 2016באוגוסט  28 ביום

 נושאי)להלן ביחד: " 7ולמנכ"ל החברה , לחברת הניהול6העניקה החברה לכל חברי הדירקטוריון

בכפוף להוראות סעיפים , במסגרתה התחייבה החברה, "( התחייבות לפטורהמכהנים המשרה

מכל אחריות מראש לחוק החברות וכל הוראת דין שתבוא במקומם, לפטור אותם  2639-ו 2598

כלפיה בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת 

 הזהירות כלפיה )למעט בשל הפרת חובת זהירות בחלוקה, כהגדרת המונח בחוק החברות(

בפעולותיהם בתום לב ובתוקף היותם נושא משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או 

 .קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת

 

 לדירקטורים ונושאי משרה שיפויכתבי  8.3.2

, לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה, 2016באוגוסט  28ביום 

ובכפוף שרה המכהנים התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, לפיה העניקה החברה לנושאי המ

בשל כל חבות או הוצאה נושאי המשרה המכהנים להוראות הדין, החברה תתחייב לשפות את 

" כתב השיפוי": בהתאמה ןכמפורט בכתב השיפוי, שתוטל עליהם עקב אחת או יותר מאלה )להל

 :"(לשיפוי ההתחייבות"-ו

ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות  פעולות .א

 כפי שתהיינה בעתיד מעת לעת; ,בנות ו/או קשורות של החברה

ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה, עובדים או שלוחים של החברה בתאגיד  פעולות .ב

 עקיפין. אחר כלשהו בו תחזיק החברה בניירות ערך במישרין ו/או ב

לטובת אדם אחר על פי  נושאי המשרה המכהניםהנוגע לחבויות כספיות שתוטלנה על מי מבין  בכל

 חבויות( )להלן: "משפטפסק דין )לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית 

 ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי. אירועיםל"(, ההתחייבות לשיפוי מוגבלת כספיות

בחברה, במצטבר, על פי כל  רהכי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המש יצוין

 העצמי מהונה 25%-כתבי השיפוי שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה, לא יעלה על סכום השווה ל

                                                           

 מנחם שלגי, שירלי סגול רוני )אהרן( פאלוך, ,יפעת אדורם זק ,אורי ברוךבאי, יעל אנדורן קרני, גיא פרג, ה"ה איל ג  6
 .טכסא-ריטה בעלו

 מתתיהו דב.מר   7
 לחוק החברות קובע: 259סעיף   8

חברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות  ")א(
 כלפיה, אם נקבעה הוראה לכך בתקנון. 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, חברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת  )ב(
 הזהירות בחלוקה."

 החברות קובע: לחוק  263סעיף   9
רה לחברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, להוראה מתי"לא יהיה תוקף להוראה בתקנון, ה
רה לשפות נושא משרה, או להוראה בתקנון הפוטרת נושא משרה מאחריות מתיבתקנון או להחלטת דירקטוריון ה
 כלפי החברה, בשל כל אחד מאלה:

 ( ]לחוק החברות[;2)261ט לענין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור בסעיף הפרת חובת אמונים, למע (1)
 הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד; (2)
 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; (3)
 קנס או כופר שהוטל עליו." (4)
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של החברה המיוחס לבעלי המניות, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים, המבוקרים או 

לפי העניין, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי )וזאת מבלי לגרוע  הסקורים, של החברה,

לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת המכהנים המשרה  אימזכותם של נוש

, והכל ו/או תרכוש החברה מעת לעת שרכשהביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה 

מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו אמור לעיל, מבלי לגרוע מן ה(. כמפורט בכתבי השיפוי

כמו כן,  "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו ע"י המבטח, ככל שכאלה ישולמו.

השיפוי  יסכומים כלשהם מכוח כתב נושאי המשרה המכהניםליצוין כי החברה לא תידרש לשלם 

מם בכל דרך שהיא, לרבות במסגרת אם וככל שסכומים כאמור שולמו להם או עבורם או במקו

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה או במסגרת של קבלת שיפוי מצד שלישי כלשהו זולת 

 החברה.

, 10בקשר עם הליךנושא המשרה א יהוצאות שהוצהתחייבות לשיפוי בגין לל וככתב השיפוי 

תשלום וכן  טרחת עורך דין, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר ושהתנהל בעניינ

לחוק ניירות ערך )הטלת  4()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'1נד)א()52לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 

 אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית(.

 

 אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ביטוח 8.3.3

את התקשרות יפה הכללית שלה, דירקטוריון החברה והאס אישרו, 2016באוגוסט  28ביום 

חודשים,  12בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לתקופה של  החברה

הפוליסה "(. הפוליסה)להלן: " 2017 אוגוסטב 24ותסתיים ביום  2016 אוגוסטב 25שהחלה ביום 

בתוספת הוצאות משפט סבירות  מיליוני דולר 10הינה בגבולות אחריות שלא יעלו על סך כולל של 

, ראלפי דול 25 בסךאלפי דולר והשתתפות עצמית  17-של כובפרמיה שנתית בסך  לתקופת הביטוח

ולמעט  קנדה/או ו"ב בארה המוגשות תביעות בגין דולר אלפי 50 של בסך עצמית השתתפות למעט

לדיני ניירות ערך  אלפי דולר בגין תביעות כנגד החברה הנוגעות 50השתתפות עצמית בסך של 

 .בישראל

דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה, כי החברה תוכל להתקשר מעת  באותו מועד אישרו

לעת, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה )בין על ידי הארכת תוקף פוליסת 

הביטוח הקיימת ובין על ידי התקשרות בפוליסה אחרת, לרבות עם מבטח אחר(, באישור ועדת 

לבד שגבולות האחריות של הביטוח הנ"ל לא יהיו שונים באופן הביקורת והדירקטוריון בלבד, וב

 אלפי דולר ארה"ב 25מהותי מהפוליסה שהיתה באותו מועד והפרמיה השנתית לא תעלה על 

 ."(תוהעתידי ותהפוליס)להלן: "

באותו מועד אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה את הכללת נושאי המשרה 

 יסות עתידיות.המכהנים בפוליסה ובפול

בפוליסת  החברה את התקשרותדירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה,  באותו מועד אישרו

שהחלה , שנים 7ביטוח בקשר עם הנפקת ניירות ערך של החברה על פי תשקיף זה, לתקופה של 

ו הינה בגבולות אחריות שלא יעל POSIת פוליס"(. POSI פוליסת)להלן: " 2016באוגוסט  25ביום 

                                                           

לחוק ניירות ערך )הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך(, הליך לפי  3הליך לפי פרק ח' –" הליךלעניין סעיף זה "  10
לחוק  1לחוק ניירות ערך )הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית(, הליך לפי פרק ט' 4פרק ח'

ליך לפי סימן ד' )הטלת ניירות ערך )הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים, המותנית בתנאים( וה
עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך( לפרק הרביעי )סעדים, עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה( בחלק התשיעי 

 לחוק החברות.
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אלפי דולר והשתתפות עצמית  27.5-בסך של כ שנתית מיליוני דולר ובפרמיה 5על סך כולל של 

 50השתתפות עצמית בסך של ו קנדה/או ו"ב בארה המוגשות תביעות בגין אלפי דולר 100בסך 

 .אלפי דולר בגין תביעות כנגד החברה הנוגעות לדיני ניירות ערך בישראל

באותו מועד אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה את הכללת נושאי המשרה 

 .POSIהמכהנים בפוליסת 

 

 מדיניות תגמול 8.4

)עובר לרישום לראשונה של מניות החברה למסחר(, אישרו דירקטוריון  2016באוגוסט  28ביום 

ובהתאם  20פי תיקון , על המניות של החברה מדיניות תגמולהחברה והאסיפה הכללית של בעלי 

לתקנות החברות )הקלות לעניין  1א לחוק החברות וכן בהתאם לאמור בתקנה 267להוראות סעיף 

"(, לפיה מדיניות תגמול לפי תקנות ההקלות)להלן: " 2013-החובה לקבוע מדיניות תגמול(, תשע"ג

ר של חברה הוראות פרק רביעי א' בחלק השישי לחוק שתוארה בתשקיף או במסמך הצעה לציבו

א לחוק 267המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור תיחשב כמדיניות שנקבעה לפי סעיף 

שנים מהמועד שבו תירשמנה לראשונה מניות  5החברות והיא תהיה טעונה אישור רק בחלוף 

 לתשקיף זה. 'ב נספחמדיניות התגמול מצ"ב כ החברה למסחר בבורסה.

 

 עניין בעלי ידי על ערך ניירות החזקת 8.5

                 .לעיל 3.3בנוגע להחזקות בעלי עניין בחברה במניות החברה, ראו סעיף  לפרטים

 

 

 גמול שנתי וגמול ההשתתפות 8.6

מתן גמול שנתי וגמול דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה,  אישרו, 2016באוגוסט  28ביום 

, שירלי סגול ומנחם טכסא, ריטה בעל פאלוךזק, רוני )אהרן(  אדורם"ה יפעת להההשתתפות 

 בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנותשלגי, בגובה הסכומים הקבועים, המפורטים 

 "(,הגמול תקנות)להלן: " 2000-החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

על פי עמדת  ול.ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמ

, "הסכום הקבוע" הינו סכום משתנה, אשר יותאם מידי שנה בהתאם 11סגל רשות ניירות ערך

לשינוי בדרגת החברה )אחת מחמש דרגות של חברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול(, 

 ככל שיהיה שינוי.

אישור ל)ב( לחוק החברות השתתפו כל חברי הדירקטוריון בדיון ובהצבעה 278בהתאם לסעיף 

 כאמור, היות ולרוב חברי הדירקטוריון עניין באישור ההתקשרות.ההתקשרות 

   

                                                           

שינוי גמול דירקטור חיצוני , לפניה מקדמית בנושא 2013באוקטובר  1כפי שהוצגה בתשובת רשות ניירות ערך, מיום  11
 בהון העצמי של החברה. לאור שינויים שחלו
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    חות כספייםדו - 9פרק 
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מבנה וצורה(,  –וטיוטת תשקיף  פרטי התשקיףלתקנות ניירות ערך )א 56דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 

במאי,  4הדוחות כספיים של החברה ליום בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת , 1969-תשכ"ט

סקירה על מידע כספי תמציתי של החברה  דוחולאחר מועד חתימת  1החברה()יום הקמת  2016

: ביחד )להלן 20162ביוני,  30עד ליום ו 2016במאי,  4ולתקופה מיום  2016ביוני,  30ליום 

"מ בע מגוריט ישראל של תשקיף להשלמהועד למועד פרסום  "מועד חתימת הדוחות הכספיים"(

 .תשקיף מדף של החברהוכן  "החברה"(להלן: )

ועד למועד דוח זה, לא חלו בחברה  2016באוגוסט  30החתימה על הדוחות הכספיים ביום  ממועד

 אירועים מהותיים.

 

 

 

 

 2016 באוגוסט 30

    

 מתתיהו דב   איל גבאי
מנכ"ל ואחראי תחום    יו"ר דירקטוריון 

 בחברההכספים 
  

 

 

 

 

 

 

 

     

   

                                                      

 .2016באוגוסט  30נחתמו ביום   1
 .2016באוגוסט  30נחתמו ביום   2



 
 
 
 

 
 
 

 2016, באוגוסט 30
 

 לכבוד 

 בע"מ מגוריט ישראלהדירקטוריון של 

 , רמת גן13אבא הלל 

 ג.א.נ,

 

 2016 אוגוסטלהתפרסם בחודש  המיועדבע"מ  מגוריט ישראלחברת של  תשקיף( –להשלמה ותשקיף מדף )להלן  הנדון : תשקיף
 
 

  הדוחות שלנו המפורטים להלן: שלשבנדון  בתשקיףלהכללה הננו להודיעכם כי אנו מסכימים 

 )יום הקמת החברה(.  2016במאי,  4ליום  של החברה דוחות כספייםעל ה 2016באוגוסט,  30דוח רואה חשבון המבקר מיום . 1

ועד  2016במאי,  4ולתקופה מיום  2016ביוני,  30ליום על מידע כספי תמציתי של החברה  2016באוגוסט,  30דוח סקירה מיום . 2

 . 2016ביוני,  30ליום 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 קוסט, פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון

     

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל

 

 +972-3-6232525   .טל
 972-3-5622555+  פקס

ey.com 

  

 



  

     
 
 
 
 
 

 בע"מ מגוריט ישראל
 

 )יום הקמת החברה( 6201, מאיב 4דוחות כספיים ליום 
 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 עמוד  
 
 

 2 חשבון המבקרהדוח רואה 
 
 

 3 דוח על המצב הכספי
 
 

 4-15 באורים לדוחות הכספיים
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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 חשבון המבקרהדוח רואה 
 

 בע"מ מגוריט ישראללבעלי המניות של 
 

 
 

 2016 ,במאי 4 ליום( "החברה" – )להלן בע"מ מגוריט ישראלשל  המצורף על המצב הכספי ביקרנו את הדוח
כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות  תדוחו ()יום הקמת החברה

 דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
 

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 

י תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה פ-. על1973 -)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג
ביקורת כוללת בדיקה  במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.

מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. תנאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספק
 

 
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  2016, במאי 4 ליוםלדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הדוחות הכספיים 

( IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2016 ,במאי 4 ליוםהמצב הכספי של החברה  המהותיות, את
 .2010-והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
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 דוח על המצב הכספי

 

 

     במאי 4ליום     
    2016 )** 
 מבוקר    
  ש"חאלפי   באור  
     
     

 *( -    נכסים
     
     

     תהתחייבויו
    - 
     
     

 *( -     הון
     
     

 *( -    סה"כ התחייבויות והון 
 
 אלפי ש"ח. 1 -סכום נמוך מ *( 
 .יום ההקמה **(
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2016, באוגוסט 30
 

  

תאריך אישור הדוחות 
 הכספיים

 אייל גבאי 
 יו"ר הדירקטוריון

 מתיתיהו דב 
ואחראי  מנהל כללי

 תחום הכספים
 בחברה
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 כללי -: 1באור 
 

 תאור החברה א.
 

פרטית מוגבלת במניות, בהתאם לחוק כחברה  2016, במאי 4ביום  בישראלהתאגדה  החברה
 "(. החברות חוק" -)להלן 1999 -החברות, התשנ"ט 

 
במטרה להיות קרן השקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד' פרק שני החברה הוקמה 

(. קרן השקעות "הפקודה")להלן:  1961 -לפקודת מס הכנסה }נוסח חדש{, התשכ"א 
במקרקעין הינה גוף שמטרתו העיקרית הינה החזקה וניהול נדל"ן מניב, דהיינו בנייני 

ורים להשכרה וכדומה, לצורכי רווח. ם מסחריים, מבני תעשיה, דירות מגמשרדים, מרכזי
מטרתה העיקרית של קרן השקעות במקרקעין הנה לאפשר למשקיעים להשתתף, באופן לא 
ישיר, בפרויקטים מניבים בהם משקיעה הקרן, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה 

מדת בנכסים מניבים. קרן השקעות במקרקעין זכאית להטבות מיסוי ייחודיות בתנאי שהיא עו
בתנאים המפורטים בפקודה. בעלי המניות בקרן השקעות נהנים אף הם מהטבות מס 

 מסוימות. 
 

 מסוג בנייני מגורים. יםרכישת נכסים מניבבעיקר במסגרת פעילותה העסקית תיזום החברה 
 

 הגדרות ב.
 

 -בדוחות כספיים אלה  
 

 בע"ממגוריט ישראל  - חברהה
   

 IAS 24 -כהגדרתם ב - צדדים קשורים
 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 אשר בכוונת החברה לאמץ בעת תחילת פעילותה:עיקרי המדיניות החשבונאית, 

 

 הצגת הדוחות הכספייםבסיס  .א
 

(. כמו כן, "IFRS" –להלן ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )הדוחות הכספיים 
תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות

 .2010-התש"ע
 

 מטבע פעילות ומטבע חוץ ב.
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 .ש"חההצגה של הדוחות הכספיים הינו ומטבע של החברה הפעילות מטבע 
 

 שווי מזומנים ג.  
 

בתאגידים בנקאיים  תפיקדונושווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות 
שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים  ,לזמן קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד

או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס,  ממועד ההשקעה
 ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 נדל"ן להשקעה ד. 

 
נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן )קרקע או מבנה, או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר  .1

בחכירה תפעולית( או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית 
ערך, או שתיהן, ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או 

 , או מכירה במהלך העסקים הרגיל.למטרות מנהלתיות
 

נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות  .2
הטבות כלכליות עתידיות ממימושו. ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין 

 היתרה בדוחות הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה שבה נגרע הנכס.
 

ראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות. לאחר ההכרה נדל"ן להשקעה נמדד ל .3
הראשונית, נדל"ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן, אשר משקף את תנאי השוק במועד 
הדיווח. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה, 

 להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי. נזקפים לרווח או הפסד במועד התהוותם. נדל"ן 
 

לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי  .4
שהינם מומחים בהערכות שווי  –בלתי תלויים  מבוצעת על ידי מעריכים חיצונייםש

של נדל"ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשים ועל ידי הנהלת הקבוצה שהינה בעלת 
 קצועי נרחב וכן על ידי מעריכי שווי מומחים פנימיים.ידע מ

 
 חכירות . ה
 

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים 
 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על

 
 החברה כחוכר

 
 חכירה מימונית .1

 
 הועברו לקבוצה,כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס  נכסים אשר

נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין החכור הנכס  מסווגים כחכירה מימונית.
 השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים.

או תקופת החכירה כנמוך הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו, 
 שבהם.

 
 חכירה תפעולית .2

 
נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על 
הנכס החכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או 

 הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.
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 )המשך( בונאיתעיקרי המדיניות החש -: 2באור 
 

 החברה כמחכיר
 

 חכירה תפעולית .1

 
בעלות על ל הקשוריםהסיכונים וההטבות  נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל

הפסד או תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח  הנכס, מסווגים כחכירה תפעולית.
עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם  בקו ישר על פני תקופת החכירה.

לאורך תקופת החכירה החכירה, מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה 
לפי אותו בסיס. תקבולי חכירה מותנים נזקפים לדוח רווח או הפסד כהכנסה במועד 

 שבו לחברה זכאות לקבלם.
 
 עסקאות תשלום מבוסס מניות . ו
 

אחרים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות  עובדים/נותני שירותים
בדרך  מכשירים הוניים וחלק מהעובדים/נותני שירותים אחרים זכאים להטבותהמסולקות ב

 על בסיס עליית ערך מניות החברה. הנמדדותהמסולקות במזומן ו של תשלום מבוסס מניות
 

 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
 

עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של עלות העסקאות 
המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור 

 אופציות מקובל.
לגבי נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או 

 ם ההוניים שהוענקו.השירותים המתקבלים בתמורה למכשירי
 

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל 
בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו 

 העובדים 
 

(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין "תקופת ההבשלה: "הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן
עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את 
מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים 

 ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.
 

ה הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשל
שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק, 

 בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה )שירות ו/או ביצוע( התקיימו.
 
 הכרה בהכנסה  .ז
 

הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות 
רה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחב

ניתנות למדידה באופן מהימן. כאשר החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים 
מהעסקה ההכנסות מוצגות על בסיס ברוטו. במקרים בהם החברה פועלת כסוכן מבלי לשאת 

טו. ההכנסות נמדדות בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה, ההכנסות מוצגות על בסיס נ
 על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות, הנחות כמות והחזרות. 

להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה 
 בהכנסה:
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 הכנסות מדמי שכירות
 

שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. עלייה קבועה הכנסות מדמי 
בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה, מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני 

 תקופת השכירות.
 
 
 הון מניות -: 3אור ב
 

 :הון המניות הרכב
 2016, במאי 4ליום   
 ונפרע מונפק  רשום  
 מספר המניות  
     
 *( 100  000,000100,  ע.נ. כ"א ש"ח 0.01ניות רגילות בנות מ
 
 ש"ח ע.נ כ"א תמורת ערכן הנקוב. 0.01מניות בנות  100במועד הקמתה, הנפיקה החברה  *( 
 
 

 מיסים על הכנסה -: 4אור ב
 

החברה הוקמה במטרה להיות קרן השקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד' פרק שני לפקודת 
 (."הכנסה מס פקודתאו " "הפקודה)להלן: " 1961 -מס הכנסה }נוסח חדש{, התשכ"א 

 
 חוקי המס החלים על החברה

 
"קרן להשקעות במקרקעין" הינה חברה בע"מ הזכאית להטבות מס ולהסדרים מיוחדים  א.

נכנס לתוקפו  ,. לאחרונה1961-לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א 1במסגרת פרק שני 
הסדרי מס  ,בין היתר ,"( לפקודת מס הכנסה ובמסגרתו הוכנסוהתיקון)להלן: " 222תיקון מס' 

קרן ספציפיים לקרן להשקעות במקרקעין שתרכוש מקרקעין לצורכי דיור להשכרה )להלן: "
 כפי שיפורט להלן."(, לדיור להשכרה

 
, לצורך חישוב המס ושיעור המס, דהיינו קרן להשקעות במקרקעין הינה גוף שקוף לצורכי מס. ב.

 תיחשב ההכנסה החייבת של קרן להשקעות במקרקעין כהכנסתם החייבת של בעלי המניות.
 
סדר הסדר המיסוי אשר נקבע בפקודה למיסוי הכנסותיה של קרן השקעות במקרקעין, הינו ה ג.

של מיסוי אשר אמור לשקף את תוצאות המס שהיו מתקבלות אילו הייתה מתבצעת על ידי 
שיעורי המס תחשב קרקעין. דהיינו לצורך חישוב המס והמשקיעים בחברה השקעה ישירה במ

ההכנסה החייבת של קרן השקעות במקרקעין שחולקה לבעלי המניות, כאילו הופקה במישרין 
 ל בחריגים ובתנאים כפי שיפורטו להלן.על ידי בעלי המניות, הכ

  
ע"פ הסדר המיסוי, במידה והחברה עומדת בהגדרת קרן השקעות במקרקעין כמפורט מטה,  

 החברה פטורה ממיסים על הכנסה מדמי שכירות.
 

על אף האמור לעיל, הפסדים שיהיו לחברה לא ייוחסו לבעלי המניות ולא יותרו בקיזוז כנגד 
, יקוזזו ברמת הקרן כנגד ההכנסה, בהתאם להוראות קיזוז ושייווצרכל הכנסתם. ההפסדים, כ

ההפסדים. ההכנסה החייבת לאחר קיזוז ההפסדים תחולק לבעלי המניות בהתאם למדיניות 
 הקרן בדבר חלוקת רווחים.
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 )המשך( מיסים על הכנסה -: 4אור ב

 
קרן השקעות במקרקעין הינה חברה אשר מתקיימים לגביה כל התנאים  בהתאם לפקודה, ד.

 המפורטים להלן:
 

 החברה התאגדה בישראל והשליטה והניהול על עסקיה מופעלים בישראל. .1
 
חודשים מיום התאגדותה ואולם אם בתום  24מניותיה נרשמו למסחר בישראל בתוך  . 2

חודשים מיום התאגדותה, שווי נכסיה שהם מקרקעין לצורכי  36המועד האמור ובתום 
משווי כלל  30%-דיור להשכרה או מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה לא פחת מ

 חודשים ממועד התאגדותה. 36בתוך  מניותיה נרשמו למסחר בבורסה לישראל -נכסיה 
 
לא היו לה נכסים, פעילות,  הרישום למסחר בבורסהממועד התאגדותה ועד למועד  .3

הכנסות, הוצאות, הפסדים או התחייבויות, למעט לצורך פעילותה כקרן השקעות 
 למקרקעין.

 
 .ממועד הרישום למסחר בבורסה ואילך מניותיה נסחרות בבורסה בישראל .4
 
לחוק מיסוי  70ראות סעיף , או הו2א חלו לגבי העברת נכס אליה הוראות חלק הל .5

 מקרקעין
 

בדצמבר בכל שנת מס החל ממועד התאגדותה ועד מועד הרישום  31-ביוני וב 30-ב .6
 :למסחר התקיימו כל אלה

 
שווי נכסיה שהינם מקרקעין מניבים, מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, אגרות  א(

ערך הנסחרים בבורסה, מלוות מדינה, נכסים שיש לכלול בסעיף  חוב, ניירות
-ומזומנים, לא פחת מ ת"לקוחות" בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, פיקדונו

 משווי כלל נכסיה.  95%
 
לא שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים ומקרקעין לצורכי דיור להשכרה בישראל  ב(

ין מניבים ומקרקעין לצורכי משווים של כלל נכסיה שהם מקרקע 75%-פחת מ
 .דיור להשכרה

 
בדצמבר בכל שנת מס החל ממועד הרישום למסחר  31-ביוני וב 30-ב (1

 :התקיימו כל אלה

 
מקרקעין לצורכי דיור להשכרה , שווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים )א(

לא  ,)כהגדרת מונח זה בפקודת מס הכנסה( ונכסי הנפקה ותמורה
קלים מיליון ש 200של ומסכום כלל נכסיה משווים של  75%-פחת מ
 .חדשים

 
)מלוות מדינה,  כולל כספיםהמונח "נכסי הנפקה ותמורה"  

שהתקבלו מהנפקות שבוצעו בקרן ותמורה  ומזומנים( תפיקדונו
ממימוש מקרקעין. כספים אלו ייחשבו כ"נכסי הנפקה ותמורה" רק 

 במשך התקופות הבאות:
 

ראשונה של ניירות ערך של כספים שהתקבלו מהנפקה  -
במשך שנתיים  –החברה שנרשמו למסחר בבורסה בישראל 

 מיום ההנפקה;
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 )המשך( מיסים על הכנסה -: 4אור ב

 
כספים שהתקבלו מהנפקה נוספת של ניירות ערך של  -

במשך שנה  – שנרשמו למסחר בבורסה בישראל החברה
 מיום ההנפקה;

 
 במשך שנה מיום –חברה תמורה ממכירת מקרקעין על ידי ה -

 המכירה;

 
סכום ההלוואות שנטלה, לרבות בדרך של הנפקת אגרות חוב או  )ב(

משווי נכסיה שהם  60%-שטרי הון, לא עלה על סכום השווה ל
מקרקעין מניבים שאינם מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה, 

משווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים לצורכי דיור  80%בתוספת 
משווי  20%ה או מקרקעין לצורכי דיור להשכרה, ובתוספת להשכר

 נכסיה האחרים;
 

מתום שלוש שנים ממועד הרישום למסחר בבורסה ואילך, לא החזיקו  (2
או יותר  70%-חמישה בעלי מניות או פחות, במישרין או בעקיפין, ב

מאמצעי השליטה בה, ומתום חמש שנים ממועד הרישום למסחר ואילך 
או יותר מאמצעי השליטה בה; ואולם מתום  50%-( בהשני המועד -)להלן 

 30%-המועד השני ואילך לא יהיה בעל מניות אחד המחזיק ביותר מ
לא  -מאמצעי השליטה, ומתום שלוש שנים לאחר המועד השני ואילך 

 מאמצעי השליטה בה.  20%-יהיה בעל מניות אחד המחזיק ביותר מ
 
ה ההכנסה החייבת הועברה לבעלי המניות ממועד הרישום למסחר בבורס (3

 במועד אשר נקבע לכך בפקודת מס הכנסה.
 
לגבי כל אחת  לפקודת מס הכנסה 131לפי סעיף הקרן  לדוח שהגישה (4

משנות המס החל ממועד התאגדותה צורף אישור רואה חשבון על 
 לעיל.התקיימות התנאים המנויים 

 
 :של הקרןמיסוי ההכנסה החייבת  .ה

 
לבעלי המניות  הקבוע בפקודת מס הכנסה שלא הועברה במועדמיסוי ההכנסה החייבת  .1

 מההכנסה החייבת של הקרן 10%הכנסה חייבת שניתן לא לחלקה )עד  -בידי הקרן 
למעט שבח מקרקעין או רווח הון במכירת מקרקעין מניבים, בתוספת הכנסות פטורות 

באפריל של השנה העוקבת  30ום ( עד ליובניכוי הוצאות שאינן מותרות בניכוי
ולא יחול עיקרון  שלבית, כמו בכל חברה רגילה-להפקתה, תתחייב במס בצורה דו

השקיפות. דהיינו, קרן ההשקעות במקרקעין תתחייב במס חברות בשנה שבה הופקו 
 בו במס בעת חלוקת הדיבידנד בעתיד.ההכנסות ואילו בעלי המניות יתחיי

 
בח מקרקעין( ממכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה הכנסה חייבת )לרבות ש .2

לפקודת מס  261ים לפי סעיף רות הרגילתחויב במס בידי הקרן בשיעורי מס החב
 (.25% - 2016הכנסה )בשנת 

 
 .60%יחויבו במס בשיעור של  )כהגדרתה בפקודת מס הכנסה( הכנסות חריגות .3

 
 כל דין. הכנסה חייבת אחרת תחויב במס בהתאם להוראות .4
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 אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח -: 5אור ב
 

 שכר טרחה בגין שירותים משפטיים םהסכ א.

 
החברה של ואסיפת בעלי המניות , לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון 2016 ,במאי 11ביום 

ו/או מי  משרד עורכי דין-ארז רוזנבוךשכר טרחה בין החברה לבין  םהסכ םבאותו מועד, נחת
 :הינם כדלקמן תנאים המהותייםש"(. המשרד)להלן: " מטעמו

 
ם מניות החברה למסחר בבורסה, יינתן על ידי המשרד ייעוץ משפטי שוטף ועם ריש .1

)להלן:  לחברה כחברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה
השוטפים "(. בגין העמדת השירותים המשפטיים השירותים המשפטיים השוטפים"

אלפי ש"ח לחודש  20המשרד יהיה זכאי מהחברה לתשלום חודשי קבוע בסך של 
שעות חיוב בחודש  40"( בעבור עד שכר הטרחה השוטףבתוספת מע"מ כדין )להלן: "

שעות, שכר הטרחה יקבע בהתאם  40-של המשרד. בנוסף בגין כל שעת חיוב מעבר ל
ם השוטפים, על פי דוח שעות להיקף השעות שיושקעו במתן השירותים המשפטיי

 (.10%)בניכוי הנחה של  חודשי שיונפק לחברה, לפי תעריף שעות מקובל שהוסכם.
בנוסף לשירותים המשפטיים האמורים לעיל המשרד יעמיד לחברה את כל השירותים  .2

המשפטיים האחרים שידרשו לחברה והתשלום בגינם יעשה לפי התעריפים שסוכמו 
  בין הצדדים.

יינתנו לחברה על ידי המשרד שירותים משפטיים בכל הקשור וסף לאמור לעיל בנ .3
בגין  הטרחהשכר . להכנת תשקיף וכל תשקיף מדף עתידי ודוחות הצעת מדף עתידיים

יסתכם לסך של   )לרבות כל תשקיף מדף עתידי( השירותים המשפטיים בגין כל תשקיף
מועד גיוס "(. בתשקיף בגין הבסיסי"ט שכש"ח, בתוספת מע"מ כדין )להלן: " 200,000

הון על פי תשקיף או על פי דוח הצעת מדף כלשהו של החברה, שאיננו כרוך בתיקון 
התשקיף ו/או בהנפקת אגרות חוב כנגד בטוחות ו/או שעבודים, ובתמורה להכנת 

 בסךהתשקיף או דוח הצעת המדף, לפי העניין, המשרד יקבל תוספת לשכ"ט הבסיסי 
, המדף הצעת דוח או התשקיף פי על ברוטו הגיוס מתמורת 0.1% או"ח ש 20,000 של
 של כלשהו מדף הצעת דוח פי על או תשקיף פי על הון גיוס במועד. מבניהם הגבוה לפי

 בהנפקת/או ו התשקיף בתיקון כרוך יהיה המדף הצעת דוח או התשקיף שבו החברה
 של בסך הבסיסי"ט לשכ תוספת יקבל המשרד, שעבודים/או ו בטוחות כנגד חוב אגרות
, המדף הצעת דוח פי על או התשקיף פי על ברוטו הגיוס מתמורת 0.2% או"ח ש 40,000

 .מבניהם הגבוה לפי
בת בגין השירותים המשפטיים תינתן בלעדיות במתן השירותים המשפטיים, לתקופה  .4

שירותים , למשרד באופן שהחברה לא תקבל, בין בתמורה ובין ללא תמורה, שנתיים
 משפטיים כאמור לעיל ו/או דומים להם מעורכי דין ו/או משרדי עורכי דין אחרים.

 
שכר הטרחה הנ"ל  םבהסכההתקשרות  אתבמידה והחברה תהיה מעוניינת להפסיק 

שנים מראש למשרד ובהעדר הודעה מוקדמת שכזו  5יהיה עליה להודיע על כך לפחות 
שכר טרחה בגין שירותים  םפי הסכ לא תוכל החברה להפסיק את ההתקשרות על

למעט בנסיבות מיוחדות שנקבעו בהסכם שהתקיימותן, הודעה בעניין תוכל  ,משפטיים
 יום מראש. 30להינתן 

ההסכם הנ"ל יהיה לתקופה של שנתיים בלבד ובתום התקופה האמורה הוא יובא 
 לאישור ועדת הביקורת של החברה.
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 ם לאחר תקופת הדיווח )המשך(אירועים מהותיי -: 5אור ב

 
 הסכמים ב.

 
(. למועד פרסום מפיציםו חתמיםהחברה מנהלת משא ומתן עם נותני שירותים שונים )
 הדוחות הכספיים טרם נחתמו הסכמים מול הגורמים לעיל.

 
 הרשום ההון הגדלת ג.
 

ניות רגילות מ 10,000,000,000 -הגדילה החברה את ההון הרשום שלה ל 2016ביוני,  29ביום 
 .ש"ח ע.נ. כ"א 0.01בנות 

 
, לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון ואסיפת בעלי המניות של החברה 2016באוגוסט  30ביום  ד. 

ריט אינדקס ניהול בע"מ )להלן:  , נחתם הסכם ניהול בין החברה לבין2016באוגוסט  26ביום 
 אשר שתנאיו העיקריים הינם כדלקמן: "(חברת הניהול"
 
 ירותי הניהולש . 1
 

חברת הניהול תעמיד לחברה את שירותי הניהול, באמצעות עובדיה ו/או מי מטעמה, 
 ובמסגרת זו תספק חברת הניהול שירותי ניהול לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: 

 איתור השקעות;  (1
בדיקת כדאיות ההשקעות, ניהול משא ומתן לכריתת הסכמי השקעה, מימון  (2

 ואחרים בנוגע להשקעות אלה; 
 מימוש השקעות;  (3
 מתן ייעוץ כלכלי ופיננסי;  (4
 ייעוץ לחברה בקשר עם התקשרות בהסכמי השקעה ובהסכמים אחרים;  (5
 ליווי, פיקוח וניהול השקעות החברה;  (6
 הון )לרבות גיוסי חוב( לחברה. ייעוץ וסיוע בגיוס (7

העמדת שירותיהם על חשבון חברת הניהול של בעלי התפקידים ונושאי המשרה 
 הבאים:

העמדת שירותי מנהל כללי לחברה במשרה מלאה ובהתאם לנוהל מינוי מנהל  (1
 כללי לחברה כמפורט בתקנון החברה.

 יו"ר דירקטוריון לחברה )דירקטור(. (2
 ת של החברה )דירקטור(.יו"ר ועדת השקעו (3
 יו"ר ועדת האסטרטגיה של החברה )דירקטור(. (4
דירקטורים נוספים לחברה )דירקטור נוסף אחד לפחות לחברה( ובלבד שבסה"כ  (5

תמנה חברת הניהול ותשא בשכרם של דירקטורים בחברה במספר שיהיה שווה לרוב 
 חברי דירקטוריון החברה פחות אחד.

 
 יבה בין היתר כי:חברת הניהול התחי .2
 

היא מתחייבת לשאת לבדה בתשלום שכרם ומלוא עלות העסקתם של העובדים  (1
הפועלים מטעמה לקידום ענייני החברה ושל הדירקטורים ומנכ"ל החברה בקשר עם 
מתן שירותי הניהול, למעט הוצאות הנלוות למשרדים ולפעילותה השוטפת של 

בעלויות ספקים חיצוניים, כגון מתווכים,  החברה. מובהר כי חברת הניהול לא תישא
 עורכי דין וכיוצא בזאת שיעניקו שירותים לחברה.

 
 תקופת ההסכם .3

שנים, החל מיום רישום מניות החברה למסחר  7הסכם הניהול הינו לתקופה בת  (1
", בהתאמה(. הסכם הניהול יוארך מועד התחילה" ו"התקופה הראשונהבבורסה )להלן: "

שנים כל אחת, כל עוד לא  7טי, באותם התנאים, לתקופות נוספות בנות באופן אוטומ
 ימים לפני יום סיום התקופה הקודמת )להלן:  180ניתנה הודעה מוקדמת בכתב לפחות 
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 אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח )המשך( -: 5באור 
 
 "(. תקופת ההודעה המוקדמת"
להביא הסכם הניהול בהחלטת החברה תהא רשאית )אך לא חייבת(,  (2

הדירקטוריון של החברה, בהתאמה, לידי גמר לאלתר, ללא מתן הודעה מראש, בכל 
ימים  180-מקרה בו יבצר מחברת הניהול מכל סיבה שהיא, במשך תקופה בת יותר מ

 )אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים(, להמשיך ליתן שירותי ניהול.
אים המפורטים להלן, החברה תהא רשאית בהתקיים אחד או יותר מן התנ (3

להפסיק הסכם הניהול לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע 
 מכל סעד לו תהא זכאית החברה על פי כל דין ו/או הסכם:

 חברת הניהול ביצעה מעשה המהווה הפרת אמונים חמורה כלפי החברה; א.
נאמן/מנהל מיוחד וההליכים כאמור לא לחברת הניהול מונה מפרק/כונס נכסים/ ב.

 ימים; 90הופסקו בתוך 
חברת הניהול אינה כשירה עוד לצמיתות מכל סיבה שהיא לספק את שירותי  ג.

 הניהול.
במהלך תקופת ההודעה המוקדמת תידרש חברת הניהול להמשיך וליתן את  (4

במקרה בו  שירותי הניהול ותהא זכאית להמשך כל תנאי הסכם הניהול, ללא שינוי.
יחליט דירקטוריון החברה לשחרר את חברת הניהול מהמשך מתן שירותי הניהול 
בתקופת ההודעה המוקדמת, אזי ישולמו לה מלוא התשלומים על פי הסכם הניהול, 
חלף הודעה מוקדמת כדין ובהתאמה להסכם הניהול. למען הסר ספק, תשלום חלף 

סכם הניהול כאילו ניתנו השירותים ההודעה המוקדמת יכלול את כל התנאים מכוח ה
 בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת.

 הסכם זה יהיה ניתן להארכה ו/או יחודש בתנאים כמפורט בתקנון החברה. (5
 
 התמורה לחברת הניהול .4
 

 א. דמי ניהול
 

בתמורה להעמדת שירותי הניהול תשלם החברה לחברת הניהול דמי ניהול  (1)
שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים כולל מזומנים ושווי מסך  1%שנתיים בסך של 

 "(.דמי הניהולמזומנים )להלן ולעיל: "
 0.25%דמי הניהול כאמור ישולמו לחברת הניהול בכל רבעון מראש )בכל רבעון  (2)

מסך שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים כולל מזומנים ושווי מזומנים(, מחושבים 
 שהם מוצגים בדוחות הכספיים של החברה לסוף הרבעון הקודם. לפי נכסי החברה כפי 

 
 ב. הענקת אופציות

 
במקרה בו תקצה החברה מניות, בין אם במסגרת הנפקה לציבור ובין אם  (1)

"(, תקצה החברה לחברת הניהול, ללא כל ההנפקהבמסגרת הקצאה פרטית )להלן: "
ור, אופציות )שלא תירשמנה יום ממועד ההנפקה כאמ 30-תמורה נוספת, לא יאוחר מ

למסחר בבורסה( אשר תהיינה ניתנות למימוש כולן או חלקן, בכל עת במהלך תקופה 
מסך  5%-( שנים ממועד ההנפקה, לרכישת מניות החברה, בשיעור השווה ל7בת שבע )

 המניות אשר יוקצו במסגרת ההנפקה.
ה ניתנת למימוש ( להלן, כל אופציה תהי4בכפוף להתאמות המפורטות בס"ק ) (2)

 ( של החברה.1למניה אחת )
מחיר המימוש של האופציות כאמור, יהיה אותו מחיר אשר נקבע בהקצאה  (3)

הפרטית, או כאשר מדובר בהנפקה לציבור, המחיר שפורט בדוח המיידי שפרסמה 
החברה בקשר עם תוצאות ההנפקה ובכל מקרה לא יפחת מסכום שייקבע על ידי 

רת כמחיר המימוש המזערי של כל אופציה לכל מניית מימוש הבורסה או רשות אח
 ש"ח למניה(.  0.3)נכון למועד אישור מדיניות תגמול זו 

ממועד הקצאת האופציות ועד לתום תקופת המימוש של האופציות כאמור  (4)
 לעיל, יחולו הוראות התאמה של מספר המניות המוקצות, לרבות עקב שינויים בהון,
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חלוקת מניות הטבה על ידי החברה, התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות וכן התאמה 
 של מחיר המימוש במקרה של חלוקת דיבידנד.

מובהר כי, חברת הניהול תהא רשאית למכור ו/או להעביר ו/או להמחות את  (5)
 אופציות הנ"ל ללא כל הגבלה.

 
 וי חברת הניהולג. פיצ

 
במועד סיומו של הסכם הניהול לרבות סיומו לאחר חידושו או הארכתו  (1)

"( יופחת מחיר המימוש של מועד סיום הסכם הניהוללתקופות נוספות )להלן: "
האופציות האמור לעיל כפי שהיה במועד סיומו של הסכם הניהול ואשר תיוותרנה 

"(, החל ממועד סיום הסכם הניהול, קורימחיר המימוש המבמחזור אותה עת )להלן: "
מחיר ממחיר המימוש שלהן במועד סיום הסכם הניהול )להלן: " 50%בשיעור של 

"(. מחיר המימוש המופחת יהיה מחיר המימוש של האופציות הנ"ל המימוש המופחת
 עד מועד פקיעתן בכפוף להתאמות המפורטות לעיל. 

( כמות כתבי האופציה שתיוותר Iשל: ) על אף האמור לעיל במקרה שבו המכפלה (2)
( מחיר המימוש המקורי בניכוי II)-בידי חברת הניהול בעת הפחתת מחיר המימוש ב

( תקופת I"(, תעלה על: )סכום פיצוי חברת הניהולמחיר המימוש המופחת )להלן: "
קיומו של הסכם הניהול בשנים ממועד כניסתו לתוקף )או, בנסיבות העניין, ממועד 

( מכפלת דמי הניהול ששולמו II)-ומוכפלת ב 12-שו או הארכתו( כשהיא מחולקת בחידו
סכום פיצוי )להלן: " 4-הסכם הניהול ב לחברת הניהול ברבעון האחרון שבטרם הסתיים

מחיר "( אזי: מחיר המימוש המופחת ישתנה )להלן: "הפסקת הסכם הניהול המתוקן
רת הניהול יעמוד על סכום פיצוי "( כך שסכום פיצוי חבהמימוש המופחת המתוקן

הפסקת הסכם הניהול המתוקן. לשם כך יתוקן ויעלה מחיר המימוש המופחת על מנת 
 לשקף את הפיצוי לחברת הניהול בגין סיום הסכם הניהול כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ומסיבה כלשהי הסכם הניהול יופסק  (3)
הול )שלא בנסיבות המתוארות בהסכם הניהול( אזי מבלי לפני מועד סיום הסכם הני

לגרוע מזכויותיה של חברת הניהול על פי כל דין ובנוסף לזכויות אלו, תהיה חברת 
הניהול זכאית לכך שמחיר המימוש המקורי יופחת במנגנון האמור לעיל, בשינויים 

הניהול  המחויבים, ואולם סכום פיצוי חברת הניהול וסכום פיצוי הפסקת הסכם
 (.200%המתוקן יוכפלו )

 
 ד. השתתפות בהוצאות

 
חברת הניהול תהא זכאית להחזר מהחברה בסך השווה להוצאות הישירות בסכום 
סביר שיוצאו על ידה לקידום עסקי החברה, במסגרת מתן שירותי הניהול, וזאת 
בהתאם לנהלי החזר ההוצאות שיהיו מקובלים בחברה )ללא תקרה( וזאת בכפוף 

ישור ועדת הביקורת של החברה שתבחן החזר הוצאות זה מעת לעת ולפי קביעתה לא
 )אך לא פחות מאחת לשנה קלנדרית(.

 
 

בסמוך למועד פרסום תשקיף זה, החברה וחברת הניהול התקשרו בהסכמי השקעה, הדומים  ה. 
הסכמי "-ו "המשקיעים הראשוניםזה לזה מבחינת תנאיהם, עם מספר משקיעים )להלן: "

 180(, לפיהם ישקיעו המשקיעים הראשונים בחברה סכום כולל בסך של ", בהתאמהההשקעה
 ש"ח למניה, כמפורט להלן: 1ש"ח, לפי מחיר של  ןמיליו
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התקשרו  הםעיקריים של הסכמי ההשקעה שבהלהלן מפורטים תנאיהם המהותיים 
 המשקיעים הראשונים עם החברה: 

 

הצהרות שונות ביחס אליה ובין היתר הצהרות ביחס לפעילותה  החברה הצהירה (1)

 והתקשרויותיה.

להלן, במועד השלמת  (4"ק )אמורים בסשעיקריהם בכפוף להתקיימות התנאים המתלים  (2)

ועד ההנפקה, "( שיחול לא יאוחר מיום עסקים אחד לפני מההשלמה מועדהעסקה )להלן: "

 מניותמשקיע מניות של החברה )להלן: "כל החברה ל להלן, תקצה (iv)(4"ק )בסכמשמעותו 

"( לפי ההשקעה סכום)להלן: " סכום השקעתו כמפורט בטבלה שלעיל"( בתמורה לההשקעה

בנוסף במקביל לחתימה על הסכמי ההשקעה התקשרו  ש"ח למניה של החברה. 1מחיר של 

ם חברת הניהול בהסכמים שעל פיהם זכאים המשקיעים המשקיעים הראשונים ע

 הראשונים לחלק ממניות חברת הניהול ו/או לחלק מרווחיה.

את סכום ההשקעה והחברה  משקיע לחברהכל בהתאם לכך, במועד ההשלמה יעביר  (3)

)לגבי חלק ממשקיעים אלו סכום ההשקעה יועבר  תקצה למשקיע את מניות ההשקעה

החברה ויעבירו לחברה יום עסקים אחד לאחר השלמת הרישום לנאמן שיחזיק בו לטובת 

 .למסחר של מניות המשקיע(

)או מועד  2016בדצמבר  31ההשקעה לתוקף מותנית בכך שעד ליום  מישל הסכ םכניסת (4)

תנאים מתלים שהמהותיים שבהם יתקיימו מוקדם יותר על פי חלק מהסכמי ההשקעה( 

 מפורטים להלן:

i. ניירות ערך לציבור )לרבות תשקיף להשלמה( שיקבל את  החברה תפרסם תשקיף הצעת

היתר רשות ניירות ערך לפרסומו אשר במסגרתו יוצעו לציבור מניות של החברה. 

 1-מובהר בזאת כי במסגרת התשקיף המניות יוצעו לציבור במחיר מזערי שלא יפחת מ

 ההשקעה(.  מיש"ח למניה )זהה למחיר למניה על פי הסכ

ii.  לרישומן  ("הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-הבורסה לניירות ערך בתליתקבל אישור

ושל המניות שיוצעו לציבור על פי  בהון החברה מניות ההשקעהכל למסחר של 

 התשקיף.

 

 המשקיע שם

 סכום
 של ההשקעה

 המשקיע
 "ח(שמיליוני )ב

 הכולל המניות מספר
 למשקיע יוקצו אשר

 מההשקעה כתוצאה
 בחברה

 מההון אחוז
והנפרע  המונפק

של החברה 
שיוחזק על ידי 
המשקיע ערב 

ההנפקה לציבור 
 על פי תשקיף זה

 22.22%-כ 40,000,000 40 אקסלנס נשואה גמל בע"מ
 22.22%-כ 40,000,000 40 קרן קיימת לישראל

  קופת העיר שע"י ועדת הצדקה )ע"ר(
 33.33%-כ 60,000,000 60 קרנות לאלמנות וליתומים )ע"ר( -ערבים ו

חברה קדישא גחש"א ע"י קופת הפנסיה של 
 22.22%-כ 40,000,000 40 הרבנות הראשית והמועצה דתית ת"א

 100% 180,000,000 180 "כסה
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iii. " :מניות החברה "( שבו יוצעו המכרז הציבוריבמסגרת המכרז הציבורי )להלן בסעיף זה

 לציבור )לרבות כתוצאה ממימוש הסכם חיתום אם וכאשר ימומש הסכם חיתום, ככל

שיחתם, עם חתם שיבטיח את רכישת המניות שיוצעו לציבור, כולן או חלקן( יתקבלו  

הזמנות לרכישת כמות מניות של החברה בהיקף ובשיעור הנדרש לצורך רישום מניות 

 החברה למסחר בבורסה.

" משמעו מועד הנפקת מניות החברה לציבור והוא מועד ההנפקהור לעיל, "לאור האמ

 ימי מסחר בבורסה לאחר מועד המכרז הציבורי. 7-יחול לא יאוחר מ

iv.  גיוס ההון הכולל של החברה, הן כתוצאה ממימוש התחייבויות השקעה בהון החברה

יבור, של המשקיעים הראשונים, והן כתוצאה מהקצאת ניירות ערך של החברה לצ

מיליון ש"ח )למען הסר ספק מובהר  220-בהתאם לתוצאות המכרז הציבורי, לא יפחת מ

בזאת כי הקצאת המניות לציבור, בהתאם לתוצאות המכרז הציבורי, תיעשה מיד לאחר 

 השלמת העסקה על פי הסכם ההשקעה(. 

ן החברה התחייבה לשפות את המשקיעים הראשונים על נזק או הפסד שיגרמו להם בגי (5)

הפרה של הצהרה או התחייבות של החברה ו/או בגין מצג לא נכון ו/או חסר ו/או מטעה 

 של החברה בהסכם ההשקעה.

 
 

- - - - - 

 
       



  

     
 
 
 
 
 
 

 ישראל בע"מ מגוריט
 

 2016ביוני,  30ליום  דוחות כספיים
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 עמוד  
 
 

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים
 
 

 3 דוח על המצב הכספי
 
 

  4 דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות
 בע"מ ישראל מגוריטשל 

 
 

 מבוא
 

התמציתי , הכולל את הדוח ("החברה" – )להלן בע"מ מגוריט ישראלסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון  2016 ,ביוני 30על המצב הכספי ליום 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה . 2016ביוני  30עד ליום  2016במאי  4ותזרימי המוזמנים לתקופה מיום 
"דיווח כספי לתקופות  - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהם ת בינייוולהצגה של מידע כספי לתקופ

לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות  אלהת ביניים ולתקופביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי 
בהתבסס  אלהת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ. 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 על סקירתנו.
 

 
 היקף הסקירה

 
"סקירה של מידע כספי  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 
לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה בעיקר עם אנשים האחראים מורכבת מבירורים, 

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת . אנליטיים ואחרים
מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים 

 רת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.להיות מזוהים בביקו
 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל 
 .IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא

שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות 
 .1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 
 
 
 

 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל     
 רואי חשבון  2016באוגוסט,  30 

 פורר גבאי את קסירר קוסט

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 דוח על המצב הכספי

 

 

  ביוני 30ליום   
  2016  
  בלתי מבוקר  
  ש"חאלפי   
    
    

  *(  נכסים
    
    
    

    התחייבויות שוטפות
    

  25  זכאים ויתרות זכות
    
    

  (25)  גרעון בהון
    
    

  *(  סה"כ התחייבויות והון 
 
 
 
 אלפי ש"ח. 1 -סכום נמוך מ *( 
 

 יום ההקמה. **(
 
 
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   2016, באוגוסט 30
 

  

תאריך אישור הדוחות 
 הכספיים

 יל גבאיא 
 יו"ר הדירקטוריון

 מתיתיהו דב 
מנהל כללי 

תחום ואחראי 
 הכספים בחברה
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 דוח רווח או הפסד ורווח כולל אחר

 

 

 לתקופה מיום   

  

במאי ועד  4
ביוני  30ליום 

2016  
 בלתי מבוקר  
  ש"חאלפי   
   

 -  הכנסות ממכירות ומתן שירותים
   

 25  הוצאות הנהלה וכלליות
   

 25  הפסד לפני מיסים על הכנסה
   

 -  מיסים על הכנסה
   

 25  הפסד לתקופה
   

 -  הפסד למניה
   

 
 
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בע"מ מגוריט ישראל
 

-        - 5 

 דוח על השינויים בהון

 

 
 
 

  

 הון
 מניות
  ופרמיה

 יתרת
 סה"כ  הפסד

 אלפי ש"ח  
       

 *(  -  *(  )מבוקר( 2016במאי,  4יתרה ליום 
       

 (25)  (25)  -   הפסד לתקופה
       

 (25)  (25)  *(  2016, יוניב 03יתרה ליום 
 

 אלפי ש"ח. 1 -סכום נמוך מ *( 
 
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 תזרימי המזומניםעל  ותדוח

 
 

  
במאי ועד  4לתקופה מיום 

 2016ביוני  30ליום 
 אלפי ש"ח  
 בלתי מבוקר  
   

   תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
   

 (25)   הפסד לתקופה
 25  )א( התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

   
 -  מפעילות שוטפת שימשומזומנים נטו ש

   
 -  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

   
 -  לפעילות השקעה )ששימשו)מזומנים נטו שנבעו 

   
 -  תזרימי מזומנים מפעילות מימון

   
 -  פעילות מימוןל )ששימשו)מזומנים נטו שנבעו 

   
 -  במזומנים ושווי מזומנים ירידה 

   
 -  מזומנים לתחילת השנה יתרת מזומנים ושווי

   
 -  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

   
 
 

   התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )א(
    
   הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 
   שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 
 
 25  עלייה בזכאים ויתרות זכות 
    
   25 

    
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 כללי -: 1באור 
 

עד  2016במאי  4מיום ולתקופה  2016ביוני,  30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים ביניים כספיים דוחות -)להלן 2016ביוני  30ליום 

 םכספיי הדוחות –ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן  2016במאי,  4המבוקרים של החברה ליום 
 (המבוקרים

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות כספיים ביניים .א
 

 לתקופות כספי דיווח 34ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי הדוחות הכספיים 
, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ביניים

 .1970-(, התש"לומיידיים
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה 

 בעריכת הדוחות הכספיים המבוקרים.
 

 אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -: 3אור ב
 

 הון מניות  א.
       

המניות הרשום , אסיפת בעלי המניות אישרה את ההחלטה על הגדלת הון 2016ביוני,  29ביום 
מניות  10,000,000,000-ש"ח ע.נ כ"א ל 0.01מניות רגילות בנות  100,000,000-של החברה מ
  ש"ח ע.נ כ"א. 0.01רגילות בנות 

 
 :הון המניות הרכבלהלן 

 

 
)יום  2016במאי,  4ליום   2016ביוני,  30ליום  

 הקמת החברה(

 
 

  רשום
מונפק 
 ונפרע

 
 מונפק ונפרע  רשום

 המניותמספר   
         
 *( 100  100,000,000  100  10,000,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א 0.01ניות רגילות בנות מ
 

 ש"ח ע.נ כ"א תמורת ערכן הנקוב. 0.01מניות בנות  100במועד הקמתה, הנפיקה החברה  *( 
 
 הסכמי שכר טרחה בגין שירותים משפטיים ב.

 
ואסיפת בעלי המניות של החברה , לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון 2016 ,במאי 11ביום 

ו/או מי  משרד עורכי דין-ארז רוזנבוךשכר טרחה בין החברה לבין באותו מועד, נחתם הסכם 
 "(. להלן התנאים המהותיים של ההסכם:המשרד)להלן: " מטעמו

 
ייעוץ משפטי שוטף  ם מניות החברה למסחר בבורסה, יינתן על ידי המשרדועם ריש .1

)להלן:  לחברה כחברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה
"(. בגין העמדת השירותים המשפטיים השוטפים השירותים המשפטיים השוטפים"

אלפי ש"ח לחודש  20המשרד יהיה זכאי מהחברה לתשלום חודשי קבוע בסך של 
שעות חיוב בחודש  40"( בעבור עד טףשכר הטרחה השובתוספת מע"מ כדין )להלן: "

 שעות, שכר הטרחה יקבע בהתאם  40-של המשרד. בנוסף בגין כל שעת חיוב מעבר ל
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 אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח )המשך( -: 3אור ב
 

להיקף השעות שיושקעו במתן השירותים המשפטיים השוטפים, על פי דוח שעות  
  (.10%שעות מקובל שהוסכם )בניכוי הנחה של רה, לפי תעריף חודשי שיונפק לחב

 
בנוסף לשירותים המשפטיים האמורים לעיל המשרד יעמיד לחברה את כל השירותים  .2

המשפטיים האחרים שידרשו לחברה והתשלום בגינם יעשה לפי התעריפים שסוכמו 
  בין הצדדים.

 
משפטיים בכל הקשור יינתנו לחברה על ידי המשרד שירותים בנוסף לאמור לעיל  .3

בגין  הטרחהשכר . להכנת תשקיף וכל תשקיף מדף עתידי ודוחות הצעת מדף עתידיים
יסתכם לסך של   )לרבות כל תשקיף מדף עתידי( השירותים המשפטיים בגין כל תשקיף

מועד גיוס "(. בתשקיף בגין הבסיסי"ט שכש"ח, בתוספת מע"מ כדין )להלן: " 200,000
על פי דוח הצעת מדף כלשהו של החברה, שאיננו כרוך בתיקון  הון על פי תשקיף או

התשקיף ו/או בהנפקת אגרות חוב כנגד בטוחות ו/או שעבודים, ובתמורה להכנת 
התשקיף או דוח הצעת המדף, לפי העניין, המשרד יקבל תוספת לשכ"ט הבסיסי בסך 

הצעת המדף, מתמורת הגיוס ברוטו על פי התשקיף או דוח  0.1%ש"ח או  20,000של 
לפי הגבוה מבניהם. במועד גיוס הון על פי תשקיף או על פי דוח הצעת מדף כלשהו של 
החברה שבו התשקיף או דוח הצעת המדף יהיה כרוך בתיקון התשקיף ו/או בהנפקת 
אגרות חוב כנגד בטוחות ו/או שעבודים, המשרד יקבל תוספת לשכ"ט הבסיסי בסך של 

הגיוס ברוטו על פי התשקיף או על פי דוח הצעת המדף, מתמורת  0.2%ש"ח או  40,000
 לפי הגבוה מבניהם.

בת בגין השירותים המשפטיים תינתן בלעדיות במתן השירותים המשפטיים, לתקופה  .4
, למשרד באופן שהחברה לא תקבל, בין בתמורה ובין ללא תמורה, שירותים שנתיים

 ו/או משרדי עורכי דין אחרים. משפטיים כאמור לעיל ו/או דומים להם מעורכי דין

 
שכר הטרחה הנ"ל  ההתקשרות בהסכם אתבמידה והחברה תהיה מעוניינת להפסיק 

שנים מראש למשרד ובהעדר הודעה מוקדמת שכזו  5יהיה עליה להודיע על כך לפחות 
ה להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם שכר טרחה בגין שירותים לא תוכל החבר

מיוחדות שנקבעו בהסכם שהתקיימותן, הודעה בעניין תוכל  משפטיים, למעט בנסיבות
 יום מראש. 30להינתן 

ההסכם הנ"ל יהיה לתקופה של שנתיים בלבד ובתום התקופה האמורה הוא יובא 
 לאישור ועדת הביקורת של החברה.

 
 הסכמים ג.

(. למועד פרסום מפיציםחתמים והחברה מנהלת משא ומתן עם נותני שירותים שונים )
 הדוחות הכספיים טרם נחתמו הסכמים מול הגורמים לעיל.

 
 אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח -: 4אור ב
 

, לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון ואסיפת בעלי המניות של החברה 2016באוגוסט  30ביום  א.
 לן:ריט אינדקס ניהול בע"מ )לה , נחתם הסכם ניהול בין החברה לבין2016באוגוסט  26ביום 

 אשר שתנאיו העיקריים הינם כדלקמן: "(חברת הניהול"
 

 שירותי הניהול  . 1 
 

חברת הניהול תעמיד לחברה את שירותי הניהול, באמצעות עובדיה ו/או מי מטעמה, 
 ובמסגרת זו תספק חברת הניהול שירותי ניהול לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: 

 איתור השקעות;  (1
שקעות, ניהול משא ומתן לכריתת הסכמי השקעה, מימון בדיקת כדאיות הה (2

 ואחרים בנוגע להשקעות אלה; 
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 אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח )המשך( -: 4אור ב
 

 מימוש השקעות;  (3
 מתן ייעוץ כלכלי ופיננסי;  (4
 ייעוץ לחברה בקשר עם התקשרות בהסכמי השקעה ובהסכמים אחרים;  (5
 ליווי, פיקוח וניהול השקעות החברה;  (6
 ייעוץ וסיוע בגיוס הון )לרבות גיוסי חוב( לחברה. (7

העמדת שירותיהם על חשבון חברת הניהול של בעלי התפקידים ונושאי המשרה 
 הבאים:

העמדת שירותי מנהל כללי לחברה במשרה מלאה ובהתאם לנוהל מינוי מנהל כללי  (1
 .לחברה כמפורט בתקנון החברה

 יו"ר דירקטוריון לחברה )דירקטור(. (2
 יו"ר ועדת השקעות של החברה )דירקטור(. (3
 יו"ר ועדת האסטרטגיה של החברה )דירקטור(. (4
דירקטורים נוספים לחברה )דירקטור נוסף אחד לפחות לחברה( ובלבד שבסה"כ  (5

וב תמנה חברת הניהול ותשא בשכרם של דירקטורים בחברה במספר שיהיה שווה לר
 חברי דירקטוריון החברה פחות אחד.

 
 חברת הניהול התחייבה בין היתר כי: .2
 

היא מתחייבת לשאת לבדה בתשלום שכרם ומלוא עלות העסקתם של העובדים  (1 
בקשר עם  ברה ושל הדירקטורים ומנכ"ל החברההפועלים מטעמה לקידום ענייני הח

ולפעילותה השוטפת של מתן שירותי הניהול, למעט הוצאות הנלוות למשרדים 
החברה. מובהר כי חברת הניהול לא תישא בעלויות ספקים חיצוניים, כגון מתווכים, 

 עורכי דין וכיוצא בזאת שיעניקו שירותים לחברה.
 
 תקופת ההסכם  . 3

שנים, החל מיום רישום מניות החברה למסחר  7הסכם הניהול הינו לתקופה בת  (1
", בהתאמה(. הסכם הניהול יוארך מועד התחילה" ו"ההתקופה הראשונבבורסה )להלן: "

שנים כל אחת, כל עוד לא  7באופן אוטומטי, באותם התנאים, לתקופות נוספות בנות 
ימים לפני יום סיום התקופה הקודמת )להלן:  180ניתנה הודעה מוקדמת בכתב לפחות 

 "(. תקופת ההודעה המוקדמת"
ביא הסכם הניהול בהחלטת הדירקטוריון החברה תהא רשאית )אך לא חייבת(, לה (2

של החברה, בהתאמה, לידי גמר לאלתר, ללא מתן הודעה מראש, בכל מקרה בו יבצר 
ימים )אלא אם כן  180-מחברת הניהול מכל סיבה שהיא, במשך תקופה בת יותר מ

 יוסכם אחרת בין הצדדים(, להמשיך ליתן שירותי ניהול.
ם המפורטים להלן, החברה תהא רשאית להפסיק בהתקיים אחד או יותר מן התנאי (3

הסכם הניהול לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו 
 תהא זכאית החברה על פי כל דין ו/או הסכם:

 חברת הניהול ביצעה מעשה המהווה הפרת אמונים חמורה כלפי החברה; א.
מן/מנהל מיוחד וההליכים כאמור לא לחברת הניהול מונה מפרק/כונס נכסים/נא ב.

 ימים; 90הופסקו בתוך 
חברת הניהול אינה כשירה עוד לצמיתות מכל סיבה שהיא לספק את שירותי  ג.

 הניהול.
במהלך תקופת ההודעה המוקדמת תידרש חברת הניהול להמשיך וליתן את שירותי  (4

מקרה בו יחליט הניהול ותהא זכאית להמשך כל תנאי הסכם הניהול, ללא שינוי. ב
דירקטוריון החברה לשחרר את חברת הניהול מהמשך מתן שירותי הניהול בתקופת 
ההודעה המוקדמת, אזי ישולמו לה מלוא התשלומים על פי הסכם הניהול, חלף הודעה 
מוקדמת כדין ובהתאמה להסכם הניהול. למען הסר ספק, תשלום חלף ההודעה 

ם הניהול כאילו ניתנו השירותים בפועל המוקדמת יכלול את כל התנאים מכוח הסכ
 בתקופת ההודעה המוקדמת.

 הסכם זה יהיה ניתן להארכה ו/או יחודש בתנאים כמפורט בתקנון החברה. (5
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 אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח )המשך( -: 4אור ב
 
 התמורה לחברת הניהול .4

 
 דמי ניהולא.         

 
הניהול תשלם החברה לחברת הניהול דמי ניהול בתמורה להעמדת שירותי  (1)

מסך שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים כולל מזומנים  1%שנתיים בסך של 
 "(.דמי הניהולושווי מזומנים )להלן ולעיל: "

 0.25%דמי הניהול כאמור ישולמו לחברת הניהול בכל רבעון מראש )בכל רבעון  (2)
מסך שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים כולל מזומנים ושווי מזומנים(, 
מחושבים לפי נכסי החברה כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים של החברה לסוף 

 הרבעון הקודם. 
 

 הענקת אופציותב. 
 

חברה מניות, בין אם במסגרת הנפקה לציבור ובין אם במקרה בו תקצה ה (1)
"(, תקצה החברה לחברת הניהול, ללא ההנפקהבמסגרת הקצאה פרטית )להלן: "
יום ממועד ההנפקה כאמור, אופציות )שלא  30-כל תמורה נוספת, לא יאוחר מ

תירשמנה למסחר בבורסה( אשר תהיינה ניתנות למימוש כולן או חלקן, בכל עת 
( שנים ממועד ההנפקה, לרכישת מניות החברה, 7ופה בת שבע )במהלך תק

 מסך המניות אשר יוקצו במסגרת ההנפקה. 5%-בשיעור השווה ל
( להלן, כל אופציה תהיה ניתנת למימוש 4בכפוף להתאמות המפורטות בס"ק ) (2)

 ( של החברה.1למניה אחת )
נקבע בהקצאה מחיר המימוש של האופציות כאמור, יהיה אותו מחיר אשר  (3)

הפרטית, או כאשר מדובר בהנפקה לציבור, המחיר שפורט בדוח המיידי 
שפרסמה החברה בקשר עם תוצאות ההנפקה ובכל מקרה לא יפחת מסכום 
שייקבע על ידי הבורסה או רשות אחרת כמחיר המימוש המזערי של כל אופציה 

 ח למניה(. ש" 0.3לכל מניית מימוש )נכון למועד אישור מדיניות תגמול זו 
ממועד הקצאת האופציות ועד לתום תקופת המימוש של האופציות כאמור  (4)

לעיל, יחולו הוראות התאמה של מספר המניות המוקצות, לרבות עקב שינויים 
בהון, חלוקת מניות הטבה על ידי החברה, התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות 

 נד.וכן התאמה של מחיר המימוש במקרה של חלוקת דיביד
מובהר כי, חברת הניהול תהא רשאית למכור ו/או להעביר ו/או להמחות את  (5)

 האופציות הנ"ל ללא כל הגבלה.
 

 פיצוי חברת הניהולג. 
 

במועד סיומו של הסכם הניהול לרבות סיומו לאחר חידושו או הארכתו  (1)
"( יופחת מחיר המימוש של מועד סיום הסכם הניהוללתקופות נוספות )להלן: "

האופציות האמור לעיל כפי שהיה במועד סיומו של הסכם הניהול ואשר 
תיוותרנה במחזור אותה עת )להלן: "מחיר המימוש המקורי"(, החל ממועד סיום 

ממחיר המימוש שלהן במועד סיום הסכם  50%הסכם הניהול, בשיעור של 
המימוש המופחת יהיה מחיר  הניהול )להלן: "מחיר המימוש המופחת"(. מחיר

המימוש של האופציות הנ"ל עד מועד פקיעתן בכפוף להתאמות המפורטות 
 לעיל. 

( כמות כתבי האופציה Iעל אף האמור לעיל במקרה שבו המכפלה של: ) (2)
( מחיר המימוש II)-שתיוותר בידי חברת הניהול בעת הפחתת מחיר המימוש ב

"(, סכום פיצוי חברת הניהול)להלן: " המקורי בניכוי מחיר המימוש המופחת
( תקופת קיומו של הסכם הניהול בשנים ממועד כניסתו לתוקף )או, Iתעלה על: )

-ומוכפלת ב 12-בנסיבות העניין, ממועד חידושו או הארכתו( כשהיא מחולקת ב
(II מכפלת דמי הניהול ששולמו לחברת הניהול ברבעון האחרון שבטרם )

 "( סכום פיצוי הפסקת הסכם הניהול המתוקן)להלן: " 4-הסכם הניהול ב הסתיים
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 )המשך( הדיווח תקופת לאחר מהותיים אירועים -: 4אור ב
 

"( מחיר המימוש המופחת המתוקןאזי: מחיר המימוש המופחת ישתנה )להלן: "
כך שסכום פיצוי חברת הניהול יעמוד על סכום פיצוי הפסקת הסכם הניהול 

ויעלה מחיר המימוש המופחת על מנת לשקף את המתוקן. לשם כך יתוקן 
 הפיצוי לחברת הניהול בגין סיום הסכם הניהול כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ומסיבה כלשהי הסכם הניהול יופסק  (3) 
לפני מועד סיום הסכם הניהול )שלא בנסיבות המתוארות בהסכם הניהול( אזי 

חברת הניהול על פי כל דין ובנוסף לזכויות אלו, מבלי לגרוע מזכויותיה של 
תהיה חברת הניהול זכאית לכך שמחיר המימוש המקורי יופחת במנגנון האמור 
לעיל, בשינויים המחויבים, ואולם סכום פיצוי חברת הניהול וסכום פיצוי 

 (.200%הפסקת הסכם הניהול המתוקן יוכפלו )
 

 השתתפות בהוצאותד.         
 

ול תהא זכאית להחזר מהחברה בסך השווה להוצאות הישירות בסכום חברת הניה
סביר שיוצאו על ידה לקידום עסקי החברה, במסגרת מתן שירותי הניהול, וזאת 
בהתאם לנהלי החזר ההוצאות שיהיו מקובלים בחברה )ללא תקרה( וזאת בכפוף 
 לאישור ועדת הביקורת של החברה שתבחן החזר הוצאות זה מעת לעת ולפי

 קביעתה )אך לא פחות מאחת לשנה קלנדרית(.
 
 

בסמוך למועד פרסום תשקיף זה, החברה וחברת הניהול התקשרו בהסכמי השקעה, הדומים  .ב
הסכמי "-ו "המשקיעים הראשוניםזה לזה מבחינת תנאיהם, עם מספר משקיעים )להלן: "

 180לל בסך של (, לפיהם ישקיעו המשקיעים הראשונים בחברה סכום כו", בהתאמהההשקעה
 ש"ח למניה, כמפורט להלן: 1ש"ח, לפי מחיר של  ןמיליו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

התקשרו  הםעיקריים של הסכמי ההשקעה שבהלהלן מפורטים תנאיהם המהותיים 
 המשקיעים הראשונים עם החברה: 

 

הצהרות שונות ביחס אליה ובין היתר הצהרות ביחס לפעילותה  החברה הצהירה (1)

 והתקשרויותיה.

להלן, במועד השלמת  (4"ק )אמורים בסשעיקריהם בכפוף להתקיימות התנאים המתלים  (2)

"( שיחול לא יאוחר מיום עסקים אחד לפני מועד ההנפקה, ההשלמה מועדהעסקה )להלן: "

 מניותמשקיע מניות של החברה )להלן: "כל החברה ל להלן, תקצה (iv)(4"ק )בסכמשמעותו 

"( לפי ההשקעה סכום)להלן: " כמפורט בטבלה שלעילסכום השקעתו "( בתמורה לההשקעה

 בנוסף במקביל לחתימה על הסכמי ההשקעה התקשרו  ש"ח למניה של החברה. 1מחיר של 

 המשקיע שם

 סכום
 של ההשקעה

 המשקיע
 "ח(שמיליוני )ב

 הכולל המניות מספר
 למשקיע יוקצו אשר

 מההשקעה כתוצאה
 בחברה

 מההון אחוז
והנפרע  המונפק

של החברה 
שיוחזק על ידי 
המשקיע ערב 

ההנפקה לציבור 
 על פי תשקיף זה

 22.22%-כ 40,000,000 40 אקסלנס נשואה גמל בע"מ
 22.22%-כ 40,000,000 40 קרן קיימת לישראל

  קופת העיר שע"י ועדת הצדקה )ע"ר(
 קרנות לאלמנות וליתומים )ע"ר( -ערבים ו

 33.33%-כ 60,000,000 60

חברה קדישא גחש"א קופת הפנסיה של 
 ע"י הרבנות הראשית והמועצה דתית ת"א

 22.22%-כ 40,000,000 40

 100% 180,000,000 180 "כסה
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 אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח )המשך( -: 4אור ב
 

המשקיעים הראשונים עם חברת הניהול בהסכמים שעל פיהם זכאים המשקיעים הראשונים 

 חברת הניהול ו/או לחלק מרווחיה. לחלק ממניות

את סכום ההשקעה והחברה  משקיע לחברהכל בהתאם לכך, במועד ההשלמה יעביר  (3)

)לגבי חלק ממשקיעים אלו סכום ההשקעה יועבר  תקצה למשקיע את מניות ההשקעה

לנאמן שיחזיק בו לטובת החברה ויעבירו לחברה יום עסקים אחד לאחר השלמת הרישום 

 .המשקיע( למסחר של מניות

)או מועד  2016בדצמבר  31ההשקעה לתוקף מותנית בכך שעד ליום  מישל הסכ םכניסת (4)

תנאים מתלים שהמהותיים שבהם יתקיימו מוקדם יותר על פי חלק מהסכמי ההשקעה( 

 מפורטים להלן:

i.  החברה תפרסם תשקיף הצעת ניירות ערך לציבור )לרבות תשקיף להשלמה( שיקבל את

ערך לפרסומו אשר במסגרתו יוצעו לציבור מניות של החברה. היתר רשות ניירות 

 1-מובהר בזאת כי במסגרת התשקיף המניות יוצעו לציבור במחיר מזערי שלא יפחת מ

 ההשקעה(.  מיש"ח למניה )זהה למחיר למניה על פי הסכ

ii. לרישומן  ("הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-יתקבל אישור הבורסה לניירות ערך בתל

ושל המניות שיוצעו לציבור על פי  בהון החברה מניות ההשקעה כללמסחר של 

 התשקיף.

iii. " :( שבו יוצעו מניות החברה המכרז הציבוריבמסגרת המכרז הציבורי )להלן בסעיף זה"

לציבור )לרבות כתוצאה ממימוש הסכם חיתום אם וכאשר ימומש הסכם חיתום, ככל 

יבור, כולן או חלקן( יתקבלו שיחתם, עם חתם שיבטיח את רכישת המניות שיוצעו לצ

הזמנות לרכישת כמות מניות של החברה בהיקף ובשיעור הנדרש לצורך רישום מניות 

 החברה למסחר בבורסה.

" משמעו מועד הנפקת מניות החברה לציבור והוא מועד ההנפקהלאור האמור לעיל, "

 ימי מסחר בבורסה לאחר מועד המכרז הציבורי. 7-יחול לא יאוחר מ

iv. הון הכולל של החברה, הן כתוצאה ממימוש התחייבויות השקעה בהון החברה גיוס ה

של המשקיעים הראשונים, והן כתוצאה מהקצאת ניירות ערך של החברה לציבור, 

מיליון ש"ח )למען הסר ספק מובהר  220-בהתאם לתוצאות המכרז הציבורי, לא יפחת מ

הציבורי, תיעשה מיד לאחר בזאת כי הקצאת המניות לציבור, בהתאם לתוצאות המכרז 

 השלמת העסקה על פי הסכם ההשקעה(. 

החברה התחייבה לשפות את המשקיעים הראשונים על נזק או הפסד שיגרמו להם בגין  (5)

הפרה של הצהרה או התחייבות של החברה ו/או בגין מצג לא נכון ו/או חסר ו/או מטעה 

 של החברה בהסכם ההשקעה.

 
 

- - - - -    
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 פרטים נוספים - 10פרק 
 

 

 חוות דעת עורך דין 1.10

 

 החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 לכבוד
 בע"מ מגוריט ישראל

 12אבא הלל סילבר 
 רמת גן

        
 2016 אוגוסטב 30 ,גן רמת

 11215/2   :           מספרנו
 

 ג.א.נ.,
 

"החברה", -ו" המוצעים הערך"מ )"ניירות בע מגוריט ישראל של להשלמהתשקיף  הנדון:

 ."(התשקיףתשקיף מדף של החברה )להלן ביחד: "וכן  (בהתאמה

 

 הרינו לאשר בזאת כי:לבקשתכם, 

הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על ידיכם ולמניות הקיימות בהון החברה תוארו  א.

שבנדון )להלן: נכונה בתשקיף על פיו בכוונת החברה להציע את ניירות הערך 

 "(.התשקיף"

 החברה מוסמכת להנפיק את ניירות הערך שבנדון באופן המתואר בתשקיף. ב.

 הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמם נכלל בתשקיף. ג.

 הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף.

 
 
 

 בכבוד רב,

 אביב יריב, עו"ד         נדב שפטלאוויץ, עו"ד

 משרד עורכי דין –ארז רוזנבוך  
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 ההנפקה הוצאות 10.2

החברה תפרט במסגרת הודעה משלימה, את ההוצאות והעמלות בקשר עם פרסום  

 חיתום והפצה, ככל שתהיינה כאלה. התשקיף לרבות עלויות

 

 במזומנים מלאה בתמורה שלא החברה שלניירות הערך  הקצאת 3.10

 ניירות להקצות התחייבה ולא הקצתה לא החברה, תשקיףה לתאריך שקדמו בשנתיים 

 .למזומנים בתמורה שלא ערך

 

 במסמכים עיון 4.10

של רשות  ההפצה באתרניתנים לעיון  החברהשל  ההתאגדותתקנון  ןוכ תשקיףהמ עותק

 , רמת גן12אבא הלל סילבר החברה ברחוב  במשרדיכן ו www.magna.isa.gov.ilניירות ערך 

               .מקובלותהעבודה ה בשעות משרד עורכי דין, –אצל ארז רוזנבוך  )בניין ששון חוגי(
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 לכבוד
 "(החברה)" בע"מ מגוריט ישראלחברת 

 
 

 א.ג.נ,
 

 בע"מ מגוריט ישראל: הנדון
 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם, הרינו לאשר כי למועד אישורנו זה מתמלאים בחברה .1
)להלן:  1961-מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א תלפקוד 3א64אשר נקבעו בסעיף  התנאים

)להלן: לאותו סעיף ( 7)-ו (6א(, )5) א(,3, )(2), למעט התנאים שנקבעו בסעיפי משנה ("הפקודה"
ח.פ  בע"מ מגוריט ישראל, למועד מכתבנו זהנכון למיטב ידיעתנו, ו"( הסעיפים העתידיים"

 "קרן להשקעות במקרקעין"מלהירשם למסחר כ"( אינה מנועה החברה)להלן: " 515434074
 .הכהגדרתה בפקוד

)חלקם האחר של התנאים אינם רלוונטיים  החברה מקיימת חלק מהתנאיםנכון למועד מכתבנו זה,  .2
 לפקודה כלהלן: 3א64אשר נקבעו בסעיף  למועד זה(

( 1)3א64סעיף ) יטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראלהחברה התאגדה בישראל והשל .א
 ;לפקודה(

או  נכסים, פעילות, הכנסות, הוצאות, הפסדים זה, לא היו לחברהמועד לממועד התאגדותה ועד  .ב
 ;( לפקודה(3)3א64סעיף ) התחייבויות, למעט פעילות בקשר למקרקעין לצורכי דיור להשכרה

 ןלחוק מיסוי מקרקעי 70, או הוראות סעיף 2העברת נכס אל החברה הוראות חלק הלא חלו לגבי  .ג
 ;( לפקודה(4)3א64סעיף )

 ;( לפקודה5)3א64סעיף ברה מקיימת את הוראות הח .ד

מניות החברה למסחר בבורסה ויתר ההוראות שבהן  םולריש ותא( כפופ3)-ו (2משנה ) הוראות סעיפי .3
רישום  יוכלו להתקיים רק לאחר ,((7)-( ו6), א(5)החברה איננה עומדת, נכון למועד זה )סעיפי משנה 

 מניות החברה למסחר בבורסה.

סעיפים יתרת התנאים המנויים בב ועמידה , החברה פועלת בשקידה לקיוםלנו על ידכםר הבכפי שהו .4
  ( לפקודה.2)א()3א64לפקודה, לרבות רישום החברה למסחר כאמור בסעיף  3א64

למסחר בבורסה של מניות החברה והשלמת גיוס ההון על פי  םובהתקיים רישהרינו לאשר כי על כן,  .5
ובמידה ולא יחולו שינויים כלשהם במילוי יתר  ₪ליון ימ 200-מפחות א להתשקיף, בסך כולל של 

התנאים שנקבעו בפקודה, כאמור לעיל, כפי שהם מתוארים בתשקיף, אזי החברה תענה על 
 לפקודה. 3א64עין על פי סעיף קהקריטריונים לסיווגה כקרן להשקעות במקר

 בתשקיף החברה. לאנו מסכימים כי מכתב זה ייכל .6
 
 

 
 בכבוד רב, 

 
 

 את קסירר גבאי, קוסט, פורר           
 רואי חשבון               
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 )"החברה"( בע"מישראל מגוריט 

 נושאי משרה תגמול מדיניות

 

-ט"התשנ, החברות לחוק 20' מס תיקוןלהלן מובאת מדיניות תגמול לנושאי המשרה של החברה בהתאם ל

 "(.20 תיקון"להלן: ) 1999

 כי בזאת מובהר. בלבד (להלן כהגדרתם) החברה של המשרה נושאי על חלה החברה של התגמול מדיניות

 על/או ו( להלן כהגדרתם משרה נושאי שאינם) בכירה משרה נושאי על חלה אינה החברה של התגמול ניותמדי

 אינן אשר החברה של מוחזקותו/או חברות  של החברה ת בבעלות ובשליטה מלאהנוב בחברות משרה נושאי

 .1החברה של מלאה ובשליטה בבעלות

יות תגמול זו, תהיינה כפופות להוראות תקנון החברה מדיניות תגמול זו וכל מדיניות תגמול שתחליף מדינ

רה, ובכל מקרה של מחלוקת בין האמור במדיניות התגמול כפי שתהיה באותו מועד, לבין האמור בתקנון החב

 תגברנה הוראות תקנון החברה.

ברה האורגנים המוסמכים של הח יכהונה והעסקה לכל נושא משרה בחברה יאושרו באופן ספציפי על ידתנאי 

 בהתאם להוראות הדין, כפי שתהיינה באותו מועד, ובהתחשב בהוראות מדיניות התגמול כמפורט להלן.

 

 מדיניות התגמול מטרות .1

מטרת מדיניות התגמול הינה קידום מטרות החברה, האסטרטגיה העסקית של החברה  .1.1

 ומדיניותה בראייה ארוכת טווח ומימוש יעדי החברה ותכנית העבודה שלה.

מטרת מדיניות התגמול הינה לאפשר גיוס, שימור ופיתוח נושאי המשרה של החברה,  כמו כן, .1.2

בהתחשב, בין היתר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, תוך יצירת תמריצים ראויים 

 לנושאי המשרה של החברה.

 בחברה המשרה נושאי של והעסקה כהונה לתנאי הנוגע בכל שקיפות יוצרת תגמולה מדיניות .1.3

באמצעות יצירת , יהמניות בעליבין בחברה ל המשרה נושאי של אינטרסיםת בין הומקרב

תמריצים ראויים לנושאי המשרה של החברה להשאת רווחי החברה וזאת תוך שמירה על 

 .איזון ראוי בניהול הסיכונים של החברה

 

 הגדרות .2

 ;1999-החברות, התשנ"ט קחו - "חוק החברות"

 ;1961-נוסח חדש[, התשכ"אפקודת מס הכנסה ] - "הפקודה"

תשקיף " או "התשקיף"

 "החברה

תשקיף רישום למסחר ביחד עם תשקיף הנפקה ראשונה לציבור של  -

 החברה, אשר מדיניות תגמול זו הינו חלק בלתי נפרד הימנו;

 למנהל משנה, ראשי עסקים מנהל, כללי מנהל -כהגדרתו בחוק החברות - "נושא משרה"

                                                           
להלן, לפיו חברת הניהול )כהגדרתה להלן( נחשבת, לכל דבר ועניין,  3.2ר כי, אין באמור כדי לגרוע מהאמור בסעיף יובה   1

 חברה.במשרה  תכנושא
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 תוארו אם אף בחברה כאמור תפקיד ממלא כל, כללי מנהל סגן, כללי

 ;הכללי למנהל במישרין הכפוף מנהל או, דירקטור וכן, שונה

תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה ובכלל זה, פטור, ביטוח,  - "תנאי כהונה והעסקה"

התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר שיפוי, מענק פרישה וכל הטבה, 

תשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או תשלום אחר או התחייבות ל

 העסקה כאמור;

התשלום החודשי ו/או דמי הניהול החודשיים המשולמים בתמורה  - "תגמול קבוע"

שכר בסיס, לעבודתו של נושא המשרה ובכלל זה רכיבי שכר קבוע, כגון 

 אחזקת רכב, נסיעות וכיו"ב.

והחזרי בקביעת התגמול הקבוע לא יובא בחשבון שווי לצורכי מס 

 הוצאות משתנים;

תנאים סוציאליים )הפרשות לפיצויים, לקרן פנסיה ו/או תגמולים ו/או  - "תנאים נלווים"

, חופשה, הבראה, מחלה, טלפון, ביגוד, תביטוח מנהלים(, קרן השתלמו

-הודעה מוקדמת, אי , החזר הוצאות,נט, עלות רכב צמודאינטרעיתון, 

 תחרות וכיו"ב;

בגין מאמצים  מענק כספי התלוי בעמידה בביצועים ו/או מענק חד פעמי - "תגמול משתנה"

 ניכרים מצד נושא המשרה;

תשלום מבוסס מניות, כגון: מניות חסומות, אופציות למניות רגילות,  - "תגמול הוני"

-מניות "פאנטום" )אופציות שסילוקן יכול שיהא במזומן(, הלוואות נון

לרכישת מניות החברה, וזאת בהתאם ריקורס ו/או ערבויות להלוואות 

לתכנית תגמול לטווח ארוך שתגובש ותאומץ על ידי החברה, בכפוף 

 להוראות הדין, כפי שתהיינה מעת לעת;

הסך הכולל של התגמול הקבוע, התנאים הנלווים, התגמול המשתנה  - "התגמול הכולל"

 והתגמול ההוני;

 ריט אינדקס ניהול בע"מ; - "חברת הניהול"

 ;2016 אוגוסטמחודש הניהול הסכם ניהול בין החברה לבין חברת  - "הסכם הניהול"

 אביב בע"מ.-הבורסה לניירות ערך בתל - "הבורסה"

 

 קרן השקעות במקרקעין .3

. קרן השני לפקודהפרק לקרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד'  הינה החברה .3.1

ת היא החזקה וניהול של נדל"ן מניב, להשקעות במקרקעין הינה גוף שמטרתו העיקרי

דירות מגורים להשכרה, משרדים, מרכזים מסחריים ויזמות בתחום הנדל"ן. קרן  ה,לדוגמ

 .כמפורט בפקודה להשקעות במקרקעין זכאית להטבות מס ייחודיות
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הוראות ייחודיות, בין היתר, מגבלות הנוגעות להחזקת  החברהבהתאם לפקודה חלות על  .3.2

ניהול החברה נעשה  .2עלי המניות של החברה, באופן שלחברה אין בעל שליטהמניות בידי ב

 באמצעות חברת הניהול המספקת לה את שירותי הניהול.

חברה, ויחולו במשרה  תלכל דבר ועניין כנושא נחשבתיודגש כי, חברת הניהול לעניין זה 

ל הוראות עליה הוראות הפרק השני והפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות או כ

 .דומות אשר יבואו במקומן

לאור אופיה הייחודי של החברה ובשים לב לכך שחברת הניהול הינה נושאת משרה בחברה,  .3.3

בדבר מפירוט  בנפרדלהלן,  7זכאית חברת הניהול, ניתן בסעיף  לההתמורה פירוט בדבר 

 יתר נושאי המשרה בחברה.הם זכאים רכיבי התגמול ל

במסגרת הסכם הניהול בין החברה לבין חברת הניהול, התחייבה חברת הניהול להעמיד  .3.4

את שירותי הניהול )כמפורט להלן(, באמצעות עובדיה ו/או מי מטעמה. בין היתר,  לחברה

התחייבה חברת הניהול להעמיד לחברה שירותי ניהול, על חשבון חברת הניהול, של בעלי 

דים ונושאי משרה בחברה, וביניהם יו"ר דירקטוריון החברה, יו"ר ועדת ההשקעות של תפקי

החברה, יו"ר ועדת האסטרטגיה של החברה ודירקטורים נוספים לחברה. כמו כן, חברת 

 להלן(. 6.2 הניהול תשא בעלות העסקתו של מנכ"ל החברה )לפרטים ראו סעיף

 שירותי הניהול .א

עניק שירותי ניהול לחברה באמצעות חברת הניהול לה התחייבה הניהול במסגרת הסכם

שירותיהם על חשבון  אתבין היתר, תעמיד חברת הניהול לחברה  .עובדיה ו/או מי מטעמה

 חברת הניהול של בעלי התפקידים ונושאי המשרה הבאים:

במשרה מלאה ובהתאם לנוהל מינוי מנהל כללי  חברההעמדת שירותי מנהל כללי ל (1)

 תקנון החברה.כמפורט ב חברהל

 .חברההיו"ר דירקטוריון  (2)

 .החברהיו"ר ועדת השקעות של  (3)

 .החברהיו"ר ועדת האסטרטגיה של  (4)

דירקטורים נוספים לחברה )דירקטור נוסף אחד לפחות לחברה( ובלבד שבסה"כ  (5)

תמנה חברת הניהול ותשא בשכרם של דירקטורים בחברה במספר שיהיה שווה לרוב 

 אחד.חברי דירקטוריון החברה פחות 

 מטעםדירקטורים הלעיל ייקראו להלן יחד: " 5עד  2בס"ק ינים )הדירקטורים המצו

 "(.חברת הניהול

                                                           
 לתשקיף. 4.11ראו לעניין זה סעיף  2
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 מינוי נושאי משרה .ב

ולמעט מנכ"ל  3)למעט דירקטורים החברהחברת הניהול תמנה את נושאי המשרה של 

( לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים כפי שחברת הניהול תמצא לנכון מזמן 4החברה

תשא בשכרם של נושאי משרה אלו, בכפוף לאישור תשלום שכרם על ידי  והחברהלזמן 

. מודגש בזאת 5בהתאם למדיניות תגמול זוו על פי דין החברההאורגנים המוסמכים של 

רשאיות לפטר או להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר  החברהחברת הניהול ו/או  ,כי

 .זמן לפי שיקול דעתן המוחלטמנושאי המשרה הנ"ל מזמן לזמן ובכל 

כפוף להוראות חוק החברות, את הסמכויות והתפקידים של בחברת הניהול תוכל לקבוע, 

נושאי המשרה שמונו על ידה כאמור. תנאי כהונתם של נושאי המשרה יקבעו בהתאם 

 במדיניות תגמול זו.ובהתאם לאמור  לאמור בחוק החברות

, נושאי המשרה הניהול חברת מטעם קטוריםאת זהותם של הדירחברת הניהול תקבע 

 ,ק לחברה את שירותי הניהולפסתהיא ויתר העובדים שבאמצעותם ס"ק זה כאמור ב

כמפורט  חברהבהתאם לנוהל מינוי מנהל כללי לאשר מינויו הינו  כללי למעט מנהל

 .הבתקנון החבר

ידי חברת יובהר כי, בהתאם לצורך ולמגבלות תקנון החברה, פעולות המבוצעות על 

הניהול ופעולות המבוצעות על ידי החברה בעצתה של חברת הניהול ואשר דורשות את 

 בלת אישורו של דירקטוריון החברה.אישורו של דירקטוריון החברה, יבוצעו לאחר ק

 תשלום שכרם של נושאי המשרה .ג

לבדה בתשלום שכרם ומלוא עלות העסקתם של העובדים  לשאתמתחייבת חברת הניהול 

 ומנכ"לחברת הניהול  מטעםושל הדירקטורים  לים מטעמה לקידום ענייני החברההפוע

וצאות הבקשר עם מתן שירותי הניהול, למעט ה, (להלן 6.2בסעיף בכפוף לאמור )החברה 

תשא  . מובהר כי חברת הניהול לאהנלוות למשרדים ולפעילותה השוטפת של החברה

צא בזאת שיעניקו שירותים וכיועלויות ספקים חיצוניים, כגון מתווכים, עורכי דין ב

 .לחברה

 תמורת שירותי הניהול .ד

דמי ניהול שנתיים בסך  הניהול חברתל החברההניהול תשלם  שירותילהעמדת  תמורהב

ן: )להל כולל מזומנים ושווי מזומנים מסך שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים 1%של 

 .להלן 7.2 ףוהכל כמפורט בסעי ובנוסף תהא זכאית לגמול הוני, "(הניהול דמי"

 בהוצאות השתתפות .ה

 להלן. 7.4 בסעיףהוצאות כמפורט ב להשתתפותחברה הניהול תהא זכאית 

                                                           
  .לעיל ק א'"דירקטורים מטעם חברת הניהול ראו ס מינוי לפרטים בדבר 3
 להלן. 6.2בסעיף  וראשל מנכ"ל החברה  שכרולפרטים בדבר  4
 כ"ל.ברת הניהול תישא בשכרו של המנכמו כן ח להלן. 6.1סעיף  והדירקטורים בחברה ראכלל  לפרטים בדבר שכרם של 5
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  ביצועה על ובקרה ופיקוח תגמול מדיניות אישור הליך .4

)עובר לרישום לראשונה של מניות החברה למסחר(, אישרו דירקטוריון  2016 אוגוסטבחודש  .4.1

 .החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מדיניות תגמול זו

 דירקטוריון החברה מופקד על יישום מדיניות התגמול בהתאם למטרות מדיניות התגמול. .4.2

לדירקטוריון החברה הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי 

 אופן יישומה.

 ועדת התגמול .4.3

ועדת התגמול הינה ועדה של דירקטוריון החברה אשר מונתה על ידי דירקטוריון החברה 

 ם:ינבהתאם להוראות חוק החברות. תפקידיה של ועדת התגמול ה

ה על מדיניות התגמול לנושאי משרה וכן להמליץ לו, אחת להמליץ לדירקטוריון החבר .א

, בעניין אישור המשך תוקפה של מדיניות תגמול שנקבעה לתקופה העולה 6לשלוש שנים

 על שלוש שנים;

להמליץ לדירקטוריון החברה על עדכונה, מעת לעת ולפחות אחת לשנה, של מדיניות  .ב

 ;התגמול ולבחון את יישומה

ת באשר לתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה הטעונות להחליט אם לאשר עסקאו .ג

 לחוק החברות; 275-ו 273, 272אישור של ועדת התגמול לפי סעיפים 

 ( לחוק החברות.3()1)ג272לפטור עסקה מאישור האסיפה הכללית, כאמור בסעיף  .ד

התגמול ואישור מחדש של מדיניות התגמול יהיו טעונים אישור האורגנים  מדיניותשינוי  .4.4

 .באותו מועדבהתאם להוראות הדין, כפי שתהיינה מוסמכים של החברה, ה

 תגמול מדיניות בקביעת המנחים השיקולים .4.5

 :כדלקמן הינם התגמול מדיניות בקביעת החברה את הנחו אשר השיקולים

 ;טווח ארוכת בראיה הומדיניות החברה של העבודה תכנית, החברה מטרות קידום (1)

 ניהול במדיניות, היתר בין, בהתחשב, בחברה המשרה ילנושא ראויים תמריצים יצירת (2)

 ;החברה של הסיכונים

 .פעילותה ואופי החברה גודל (3)

 

 של נושאי המשרה התגמולתנאי  קביעתהשיקולים ב .5

המוצעים לנושא משרה, ייבחנו על ידי האורגנים הרלבנטיים בחברה, בין הכולל בבחינת תנאי התגמול 

ב במצבה הפיננסי של החברה ובהיקף פעילותה כפי שיהיו והכל בהתחש היתר, הנושאים הבאים

 :באותו מועד

 ;המשרה נושא של והישגיו המקצועי ניסיונו, מומחיותו, כישוריו, השכלתו (1)

                                                           
שנים מהמועד שבו תירשמנה לראשונה מניות החברה  5בכפוף לכך שמדיניות תגמול זו תהיה טעונה אישור רק בחלוף   6

 .למסחר בבורסה
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, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עימו העסקתו היקף, משרהה נושא של תפקידו (2)

 ; )ככל שנחתמו(

 ;עלת החברהוהשוק בו פ היכרותו של נושא המשרה עם החברה ועם (3)

 ;ולפעילותה החברה להצלחת ותרומתו השקעתו מידת, משרה נושא כל של האישי פועלו (4)

 ;השנה במהלך המשרה נושא התמודד עימם לחברה חשיבות בעלי מיוחדים אתגרים (5)

להצלחת  המשרה נושא של תרומתו - משתנים רכיבים הכוללים והעסקה כהונה תנאי לעניין (6)

 ובהתאם טווח ארוכת בראייה וזאת, רווחיה ולהשאת החברה יעדי להשגת החברה ולפעילותה,

 . בחברה המשרה נושא של לתפקידו

 נושאי לרבות, החברה עובדי שאר של לשכר המשרה נושא של ההעסקה תנאי שבין היחס בחינת (7)

 קבלן עובדי ושל, (כאלה נםשיש ככל) דומים או זהים ניהול בדרגי בחברה נוספים משרה

בין לבין התגמול המוצע לאותו נושא משרה  היחס ובפרט, שישנם( ככל) החברה אצל םהמועסקי

שאר עובדי החברה ועובדי קבלן המועסקים אצל החברה )ככל  של החציוני ולשכר הממוצע שכרה

  .בחברה העבודה יחסי על ביניהם הפערים והשפעתשישנם( 

בשלב זה,  ,קטוריון החברה סבור כידירהמבנה הניהולי הייחודי של החברה, לאור יצוין כי, 

 ;הינו נמוךכאמור המשקל שיש לתת ליחס 

 תוצאות פעילות החברה, גודל החברה ואופי פעילותה של החברה; (8)

 הרכב התגמול הכולל המוצע לנושא המשרה; (9)

 המלצות מנכ"ל החברה; (10)

, מולובמועד חידוש מדיניות התג בנוסף, לצורך קביעת תנאי התגמול הכולל של נושא המשרה (11)

ונחוץ בנסיבות  או באמצעות יועץ חיצוני(, ככל שהדבר יהיה אפשריבעצמה תמציא החברה )

סקר השוואתי ביחס לתנאי כהונתם של נושאי  ,, לחברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברההעניין

מרכיבים ב , במידת האפשר,משרה באותם תפקידים בחברות דומות ככל שניתן, בהתחשב

מאפייני הפעילות של החברה, שווי השוק של החברה, ההון  ,פועלת החברהענף בו הבאים: ה

 .של החברה הפעילות ומורכבות העצמי של החברה

 חברות 3 לפחותהסקר ההשוואתי יכלול . ביחס לכל רכיבי התגמול הכולל תתבצע השוואהה

נדל"ן יצוין כי, לאור פעילות החברה כקרן להשקעות המקרקעין בתחום ה הנסחרות בבורסה.

נכון למועד אישור מדיניות תגמול זו, אין, למיטב ידיעת החברה, חברות המניב למגורים, 

 מים למאפייני הפעילות של החברה.בעלות מאפייני פעילות דוציבוריות 

 

 הכולל התגמולרכיבי  .6

 המפורטים להלן.(, חלקם או כולם) רכיבים ממספר מורכביהיה  משרה נושא כל של הכולל התגמול

להעיד על זכאותו של מי מנושאי המשרה בחברה לקבלת כל כדי של מדיניות תגמול זו  בקיומהין א

כמו כן, מובהר כי במקרה שנושא משרה יקבל תגמול  .להלןהמפורטים הכולל  התגמולאחד מרכיבי 
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ה או כחריגה ילא ייחשב הדבר כסטי, רכיבי התגמול המפורטים במדיניות תגמול זוחלק משאינו כולל 

 ממדיניות התגמול של החברה.

באמצעות תיעשה , לבקשת נושא משרה בחברה, כי ההתקשרות עימו לקבוערשאית תהא  החברה

מעביד בין החברה לבין אותו -לא יתקיימו יחסי עובד כיהעסקה והסכם ב תקשרותהסכם ניהול חלף ה

על התקשרות  גםל מדיניות תגמול זו תחו בהסכם ניהול כאמור. ה החברהנושא משרה עימו התקשר

 בהסכם ניהול כאמור.

 תוודא כי ההתקשרות כוללת את ההוראות הבאות: החברה  ,בכל התקשרות בהסכם ניהול

התחייבות של נושא המשרה לשפות את החברה בגין כל תביעה שתוגש נגדה, אם תוגש, שעילתה  )א(

 מעביד; -עדרם של יחסי עובדיקיומם או ה

לרבות על ידי ערכאה שיפוטית, כי בין הצדדים התקיימו רשות מוסמכת, ככל שייקבע על ידי )ב( אם ו

מעביד, אזי מוסכם כי התמורה על פי הסכם הניהול כוללת שכר ברוטו )בשיעור מסך -יחסי עובד

ר ברוטו כקבע כשייקבע בהסכם( וכל התשלומים ששולמו מעבר לסכום שייהתשלום החודשי כפי ש

 מעביד.-ת אחרות וזכויות הנוגעות ליחסי עובדיחשבו כהפרשות סוציאליות, הטבו

 גמול דירקטורים .6.1

לגמול שהינם דירקטורים בלתי תלויים )ובכלל זה דח"צים( יהיו זכאים חברי הדירקטוריון 

שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים המפורטים בתוספת השניה ובתוספת 

 2000-דירקטור חיצוני(, התש"סהשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות ל

בתקנות הגמול(, כפי כהגדרתה ובהתאם לדרגת ההון של החברה ) "(תקנות הגמול)להלן: "

יהיו דירקטורים כאמור זכאים להחזר הוצאות כמפורט בתקנות  ,כמו כן .היה מעת לעתתש

 הגמול.

משתנה, אשר , "הסכום הקבוע" הינו סכום 7יובהר כי, על פי עמדת סגל רשות ניירות ערך

יותאם מידי שנה בהתאם לשינוי בדרגת החברה )אחת מחמש דרגות של חברה, כמפורט 

 בתוספת הראשונה לתקנות הגמול(, ככל שיהיה שינוי.

לגמול שישולם  חברת הניהול מטעםדירקטורים האין באמור לעיל כדי לפגוע בזכאותם של 

 להם על ידי חברת הניהול, ככל שישולם גמול כאמור.

 משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח פוליסת במסגרת לכיסוי זכאים יהיו ירקטוריםהד

 .לעת מעת בחברה הנהוגים שיפוי או/ו פטור לכתב וכן

, משרה נושאיאחריות דירקטורים ו ביטוח פוליסתהדירקטורים יהיו זכאים לכיסוי במסגרת 

על ידי האורגנים  לעת מעת יקבעויש כפי הולמים כיסוי בתנאי תפעל לרכוש החברהש

 כתבהחברה תוכל להעניק לדירקטורים  .דין פי עלהנדרשים  לאישורים ובהתאםהמוסמכים 

 החברהבעלי המניות של  של הכללית באסיפה יאושר אשר בנוסח שיפויכתב  או/ו פטור

 .ובהתאם לאישורים הנדרשים על פי כל דין

                                                           
שינוי גמול דירקטור חיצוני לאור , לפניה מקדמית בנושא 2013באוקטובר  1כפי שהוצגה בתשובת רשות ניירות ערך, מיום  7

 של החברה.שינויים שחלו בהון העצמי 
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 תגמול קבוע .6.2

 דירקטורים, 8מנכ"ל החברההניהול, רת )למעט חב המשרה נושא של הקבועהתגמול  .א

, השכלתול בהתאם קבעיי (אשר חברת הניהול נושאת במלוא שכרם ונושאי משרה אחרים

 נושא של תפקידו, המשרה נושא של והישגיו המקצועי ניסיונו, מומחיותו, כישוריו

, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עימו )ככל העסקתו היקף, משרהה

 .(שנחתמו

 למדד יוצמד הקבועהתגמול  כי המשרה נושא עם בהתקשרותה לקבוע רשאית החברה .ב

 .כלשהו ידוע

העלאת שכרם  ,לפי החלטת הנהלת החברה ובאישור האורגנים המוסמכים של החברה .ג

שיהיה להם ערב  מהתגמול הקבוע 10%תאפשר בשיעור של עד תשל נושאי משרה 

שנים.  3-במצטבר למהתגמול הקבוע  33.1%-העלאה וביחס להיקף המשרה ולא יותר מה

שכר האם בשנה מסוימת לא תהיה העלאת שכר, אזי בשנתיים שלאחר מכן, העלאת 

ובלבד שהעלאת השכר מהתגמול הקבוע  10%-השנתית תוכל להיות בשיעור של למעלה מ

לתגמול ביחס מהתגמול הקבוע  33.1%שנים, לא תעלה על  3במצטבר, במשך תקופה של 

 רב ההעלאה.הקבוע ע

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי העלאת השכר כאמור לעיל, הינה בנוסף להצמדה למדד 

אי המשרה בחברה, ככל שקיימת. כמו כן, מובהר כי, לא שוהקיימת בהסכמים עם נ

 תיחשב כשינוי מהותי בתגמול הכולל של מי מקרב נושאי המשרה.

 יחול לא ,1951-א"התשי, נוחהומ עבודה שעות חוק, המשרה נושאי תפקיד אופי בשל .ד

 המנוחה בזמן או נוספות בשעות עבודה עבור נוסף לתגמול זכאים יהיו לא והם לגביהם

 .השבועית

 .הדין להוראות בהתאם יעשה המשרה לנושאי הקבועהתגמול  עדכון .ה

 עלות התגמול הקבוע השנתית לנושאי המשרה תהיה כמפורט להלן:תקרת  .ו

לא  חברה )ככל שיבחר להיות מועסק על ידי החברה(למנכ"ל העלות התגמול הקבוע  (1)

 אלפי ש"ח בשנה; 1,500תעלה על סך של 

 אלפי ש"ח בשנה; 1,200עלות התגמול הקבוע לסמנכ"ל לא תעלה על סך של  (2)

 אלפי ש"ח בשנה. 900עלות התגמול הקבוע לנושא משרה אחר לא תעלה על סך של  (3)

                                                           
אלפי ש"ח  50יצוין כי, נכון למועד זה, חברת הניהול נושאת במלוא עלות שכרו של מנכ"ל החברה, בתשלום חודשי בסך   8

אלפי  85מיליון ש"ח יעלו דמי הניהול לסך של  800בצירוף מע"מ כדין והחל מהמועד שבו תרכוש החברה נכסים בהיקף של 
 ש"ח בצירוף מע"מ כדין.

החברה לא יאות להיות עובד של חברת הניהול, יועסק המנהל הכללי בידי החברה אשר תשא בעלויות ככל ומנכ"ל 
העסקתו. במקרה כאמור ובכפוף לכך שעלות העסקתו הישירה של המנהל הכללי לא תעלה על עלות העסקתו הישירה של 

ישולמו לחברת הניהול על פי הסכם המנהל הכללי הקודם של החברה ינוכו עלויות העסקת המנהל הכללי מדמי הניהול ש
שירותי הניהול )עלתה עלות העסקתו של המנהל הכללי שנבחר על עלות העסקתו של המנהל הכללי הקודם של החברה, 
ינוכו מדמי הניהול שישולמו לחברת הניהול עלויות העסקתו של המנהל הכללי אך לא יותר מעלות העסקתו של המנהל 

חס למנהל הכללי הראשון של החברה שבמקרה כאמור תנוכה מדמי הניהול עלות העסקתו הכללי הקודם(, הכל למעט בי
 כפי שהיתה בחברת הניהול ערב תחילת העסקתו על ידי החברה.
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 והטבות נלווים תנאים .6.3

חלק מהתגמול  (חלקם או כולם)אשר יכול ויהיו  וההטבות ויםהנלו התנאים פירוט להלן

משרה נושאי דירקטורים ו ,מנכ"ל החברהחברת הניהול,  למעט) המשרה לנושאיהכולל 

 : (אשר חברת הניהול נושאת במלוא שכרםאחרים 

ומתקיימים בינם  שכרהמקבלים  משרה לנושאי ביחסאך ורק  יחול) סוציאליים תנאים .א

 המעוגנים נלווים לתנאים זכאי יהיה משרה שאנו – (מעביד-י עובדלבין החברה יחס

, מנהלים ביטוח/פנסיה לקרן הפרשות: כגון ,השונים ההרחבה צווי/העבודה בחוקי

על פי  ייקבעו אלו תנאים. ב"וכיו הבראה דמי, מחלה דמי, חופשה ימי, לפיצויים הפרשות

 .הוראות הדין כפי שתהיינה מעת לעת

, השתלמות קרן, עבודה כושר אובדן :כגון ,נוספים נלווים תנאים – וספיםנ נלווים תנאים .ב

שי לחג, , ואינטרנט טלפון החזקת ,(נטיבשרל ככל) מקצועיים לארגונים חבר דמי

 לכל פרטני באופן שייקבעו יכולהשתתפות בפעולות רווחה מקובלות של החברה וכיו"ב, 

כולו או חלקו, ככל שנדרש על פי דין, ילום שווי ההטבות הנ"ל, ג .רלוונטי משרה נושא

 יהיה לפי שיקול דעת הנהלת החברה.

, עבודתו במהלך שהוציא הוצאות להחזר זכאי יהיה המשרה נושא – הוצאות החזר .ג

 ., כפי שיהיו מעת לעתהחברה של נהליה פי על למקובל בהתאם

 הוצאות חלף המשרה נושא של האישי לשימושו רכב להעמיד רשאית תהא החברה – רכב .ד

 נושא יוכל, כאמור המשרה נושא לשימוש רכב להעמיד החליטה והחברה במידה. נסיעה

 חלף הקבוע לשכר תוספת ולקבל לשימושו הרכב העמדת על לוותר לבחור המשרה

יהיה ככל שנדרש על פי דין, גילום שווי ההטבה, כולו או חלקו,  .לשימושו הרכב העמדת

 לפי שיקול דעת הנהלת החברה.

 תכסה או נייד טלפון המשרה נושא לשימוש להעמיד רשאית תהא החברה – נייד ןטלפו .ה

 לכל פרטני באופן ייקבעו אלו תנאים כאשר, כאמור טלפון הוצאות( מלא או חלקי באופן)

יהיה לפי שיקול ככל שנדרש על פי דין, גילום שווי ההטבה, כולו או חלקו,  .משרה נושא

 דעת הנהלת החברה.

 עמו הוסכם אם למעט, אלו בהטבות הכרוכות המס הוצאות בכל ישא רההמש נושא – מס .ו

 .העסקהה בהסכם אחרת

 שייקבע כפי מוקדמת הודעה לתקופת זכאי יהיה המשרה נושא – מוקדמת הודעה .ז

 ובכל, המשרה נושא לבין החברה שבין לפי העניין, הסכם ניהול,או  העסקה בהסכם

 .( חודשים6ה )שישתקופה של על  תעלה לא המוקדמת ההודעה תקופת, מקרה

ההתקשרות טרם החברה קבע על ידי יההודעה המוקדמת לכל נושא משרה ת תקופת

יהיה מחויב הסכם עם נושא המשרה. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת נושא המשרה ב

לשחרר אותו  תחליט החברה ו/או חברת הניהוללהמשיך ולמלא את תפקידו, אלא אם 
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ע בזכויותיו של נושא המשרה לקבלת תגמול בהתאם להסכם מבלי לפגוממחויבות זו, 

 .9עימו בתקופת ההודעה המוקדמת

 נושאיאחריות דירקטורים ו ביטוח פוליסת תפעל לרכוש החברה – וביטוח שיפוי ,פטור .ח

על ידי האורגנים המוסמכים  לעת מעת יקבעויש כפי הולמים כיסוי בתנאי משרה

 פטור כתב החברה תוכל להעניק לנושאי המשרה .דין פי עלהנדרשים  לאישורים ובהתאם

 החברהבעלי המניות של  של הכללית באסיפה יאושר אשר בנוסח שיפויכתב  או/ו

 .ובהתאם לאישורים הנדרשים על פי כל דין

 זכויות על להגן שמטרתן הוראות יכללו המשרה נושאיעם  םהסכמיה – תחרות אי .ט

 תפקידה ורגישות לאופיהמקובל ובהתאם  בנוסח תחרות-ואי סודיות תניות וכן החברה

 .של נושא המשרה

 הסדרי פרישה, ככל שיהיו, יעמדו בדרישות הדין, כפי שתהיינה באותו מועד. .י

  10משתנה תגמול .6.4

מענק כספי, התלוי בעמידה בביצועים ו/או מענק חד פעמי בגין מאמצים ניכרים מצד  .א

 החברה יעדי להשגתמשרה ה אנושאת  רץולתמ לתגמלנועד הכספי המענק  נושא המשרה.

 משרההנושא בטא את הקשר בין הצלחת תגמול זה מרכיב . טווח ארוכת בראיה

תכלול בחינה ארגונית )הגשמת יעדי הזכאות לתגמול משתנה תגמול. הבתפקידו לבין 

 .ורכיב של שיקול דעת שנקבעו מראשעמידה ביעדים אישיים  ,החברה(

ידונו דירקטוריון החברה ועדת התגמול ועל ידי  יקבעו אחת לשנהמשרה הלנושא יעדים ה

אחת לשנה ביעדים בגינם יהיה זכאי נושא המשרה לתגמול משתנה עד ולא יאוחר מיום 

ובכל מקרה לא יאוחר ממועד  במרץ של השנה שבו יוחלט על תגמול משתנה כאמור 31

רה . הצעת התגמול המשתנה לנושאי המשאישור הדוחות הכספיים של השנה החולפת

תאושר )ככל  המלצת ועדת התגמולשתתקבל לאחר תוצג על ידי מנכ"ל החברה ו

 .האורגנים של החברה, כנדרש על פי דיןשתאושר( על ידי 

במידת הצורך, ועדת התגמול תהא רשאית לפרש ו/או להבהיר את התגמול המשתנה וכן 

החולפת  תהא אחראית על בחינת הזכאות של נושא המשרה לתגמול משתנה בגין השנה

 על עמידתו ביעדים שנקבעו לו.

תשלום אשר ישולם לנושא משרה בגין זכאותו לתגמול משתנה, ככל שישולם, אינו ולא 

ייחשב כחלק מהתגמול הקבוע של נושא המשרה ולא ישמש בסיס לחישוב ו/או זכאות 

                                                           
לנושא משרה על רצונה לסיים את העסקת נושא המשרה וזאת בגין  ו/או חברת הניהול חברהההודעת  בעת ,כי מובהר  9

ת לקבוע כי ורשאיו/או חברת הניהול תהיינה י פיטורין בהתאם להוראות הדין, החברה יפיצו עילות אשר ניתן בגינן לשלול
ת לקבוע כי נושא המשרה וזכאי יינהתהו/או חברת הניהול נושא המשרה לא יהיה זכאי לקבלת הודעה מוקדמת והחברה 

 .לא יהיה זכאי לתגמול לאחר מתן הודעה כאמור
ון החברה, פעולות המבוצעות על ידי חברת הניהול ופעולות המבוצעות על ידי החברה בהתאם למגבלות תקנעוד מובהר כי, 

בעצתה של חברת הניהול ואשר דורשות את אישורו של דירקטוריון החברה, יבוצעו לאחר קבלת אישורו של דירקטוריון 
 .החברה

ים אשר חברת הניהול נושאת במלוא ונושאי משרה אחר הניהול, מנכ"ל החברה, דירקטוריםלמעט תגמול משתנה לחברת   10
 .שכרם
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ו/או צבירה של זכות כלשהי, לרבות בתשלום דמי חופשה, פיצויי פיטורין, הפרשות 

 ציאליות וכיו"ב.סו

 משרה לנושא חלקיתגמול משתנה  לאשר רשאיםהחברה יהיו  ודירקטוריון התגמול ועדת

כיהן  בה הקלנדרית בשנה היחסי לחלק בהתאם, בחברה בתפקידו לכהן הפסיק אשר

 לא המשרה נושא של העסקתובלבד ש וזאת, התגמול המשתנה ניתן בגינה אשרבתפקידו, 

 .דין פי על פיטורין ילפיצוי זכותו את לשלול כדי בהן שיש בנסיבות סיום לידי ההגיע

פעמים  6לא יעלה על מכפלה של התגמול המשתנה רכיב  – תקרת התגמול המשתנה .ב

, בגין חודש דצמבר , לפי העניין, של נושא המשרההחודשיים הקבוע/דמי הניהולהתגמול 

 .של השנה שבגינה ניתן המענק

ושאי המשרה תיעשה על בסיס ביצועים הניתנים קביעת היעדים לנ – סוגי היעדים .ג

למדידה, על פי ההתפתחות העסקית של החברה, על פי תכנית העבודה השנתית שלה ועל 

פי השפעתו ותרומתו של נושא המשרה לעמידה ביעדי החברה. היעדים יתחלקו ליעדים 

ב, גיוסי יעדי תקצי – 11חברתיים-( יעדים כלל1חברתיים וליעדים אישיים, כגון: )-כלל

, FFO ,NOIהון/חוב, יעדי תזרים מזומנים, רווח נקי, רווח לפני מס )בנטרול שערוכים(, 

יעדי רכישת נכסים,  –( יעדים אישיים 2)יעדי תשואה להון ויעדי יחס הון עצמי למאזן; 

נכסים, עמידה בלוחות זמנים, חסכון בהוצאות, חידוש תפוסת יעדי השבחת נכסים, יעדי 

 ת דמי שכירות ועמידה בהוראות הרגולטורים.חוזים והעלא

יעדים בשנה,  6כמות היעדים לכל נושא משרה לא תעלה על  – ומשקלםכמות היעדים  .ד

 ומשקלם יהא כמפורט להלן:

 
 יעדים 

 חברתיים-כלל
 יעדים 
 אישיים

שיקול דעת 
 הדירקטוריון

 סה"כ

משקל יחסי מקסימאלי 
 100% 20% 60%-20% 60%-20% מהתגמול המשתנה

חודשי תגמול מס' 
 6 1.2 3.6 - 1.2 3.6 - 1.2 קבוע/דמי ניהול

שינוי במועד בחינת זכאות נושא המשרה לתגמול משתנה, ועדת התגמול תוכל להחליט כי 

מעמידה ביעד מסוים לא  20%של עד  סטייהבמשקלו היחסי של כל יעד ו/או  10%של עד 

 נושא המשרה. תיחשב כשינוי מהותי של בתנאי הכהונה וההעסקה של

 לחברה להשיב המשרה נושא יתחייבתגמול משתנה  תשלום במועד – השבת סכומים .ה

אם יתברר כי , כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו בצורת תגמול משתנה ול ששולמו סכומים

וכפועל יוצא נדרש להציגו  מוטעההתגמול המשתנה הינו  לחישוב ששימש הנתונים בסיס

השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש  .חברהה של הכספיים בדוחותיה מחדש

של הדוחות הכספיים הנובעת משינויי מדיניות חשבונאית בעקבות שינויים בתקינה 

החשבונאית ו/או בכללי הדיווח, שהתרחשו לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים שבגינם 

 ניתן התגמול המשתנה.

                                                           
שנתית, לפיה ככל שהרווח לשנה מסוימת יהא -תיערך התחשבנות רבחברתיים המבוססים על רווחיות -יעדים כללבגין   11

לא יהיה זכאי נושא המשרה לתגמול משתנה בגין אותו יעד באותה שנה וההפסד יקוזז מהרווח של השנים  ,שלילי )הפסד(
 חישוב התגמול המשתנה בגין אותו יעד כאמור, עד לקיזוז מלא של ההפסד. הבאות לעניין
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בשנה העוקבת והיתרה, ככל בדרך של קיזוז מהמענק השבת הסכומים הנ"ל תבוצע 

 20%-תשלומים חודשיים שווים. במקרה בו סכום ההשבה נמוך מ 12-שתהיה, תסולק ב

מהתגמול המשתנה באותה שנה תוכל ועדת התגמול לקבוע כי נושא המשרה אינו נדרש 

 להשיבו.

במקרה ובו נושא המשרה אינו מכהן עוד כנושא משרה בחברה, יידרש נושא המשרה 

 .שיקול דעת ועדת התגמוללהשבה לפי 

לאחר שקיבל לדירקטוריון החברה,  – הפחתת מענק שנתי לפי שיקול דעת הדירקטוריון .ו

התגמול המשתנה מגובה  100%תהיה סמכות להפחתה של עד  ,המלצת ועדת התגמולאת 

לו היה זכאי נושא התגמול המשתנה , בשים לב לבחינת סבירות ביחס לשנה מסוימת

לעומת תרומתו של נושא המשרה להשגתם באותה שנה ביעדים המשרה בגין עמידה 

 .ולמצבה העסקי והכספי של החברה

 המלצת קבלת לאחר, להחליט רשאי הדירקטוריון – תגמול משתנה בנסיבות מיוחדות .ז

 מתן על, ומנכ"ל החברה ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין התגמול ועדת

תרומה יוצאת דופן לחברה ו/או  בגין, נה שחלפהבגין הש משרה לנושא פעמי חד מענק

)לרבות  לחברה מהותית עסקה ביצועב בחברה המשרה נושא מצד ניכרים מאמצים

הנפקת ניירות ערך של החברה( ו/או במקרה בו התגמול המשתנה לאותו נושא משרה בגין 

של  השנה שחלפה אינו משקף לדעת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את תרומתו

מענק משתנה מיוחד "(. משתנה מיוחד מענק"להלן: )נושא המשרה לחברה באותה שנה 

, לפי העניין, של החודשיים פעמים התגמול הקבוע/דמי הניהול 2על מכפלה של לא יעלה 

 , בגין חודש דצמבר של השנה שבגינה ניתן המענק.נושא המשרה כאמור

 12הוני תגמול .6.5

המשרה תגמול הוני בהתאם לתכניות תגמול החברה תהא רשאית להעניק לנושאי  .א

מהווה להוראות כל דין. תגמול הוני  ףובכפו , ככל שתאמץ,שתאמץ החברה מעת לעת

אינטרסים בין  תרבי, ליצירת קההון האנושי בחברה לטווח ארוךמנגנון ראוי לשימור 

בראי  וךטווח אר ישיקולבין לאיזון בין שיקולי טווח קצר לו נושאי המשרה לבעלי המניות

 .החברה

מראש ובמסגרת  ,ככל האפשר ,קבעיי ההוניהתגמול , הנהלת החברה תפעל לכך כי .ב

תנאי ובמסגרת אישור ההחלטה בדבר העסקתו )או חידוש העסקתו( של נושא המשרה 

 .בכפוף לאישורים הנדרשים באותו מועד על פי כל דיןהעסקתו, כהונתו 

התקופה הנדרשת עד להבשלה ( 1) באים:ה התנאיםכלול, בין היתר, את הוני יתגמול  .ג

שנים ממועד  3לא תפחת מתקופה של  הוני שיוענק לנושא משרההתגמול המלאה של 

לפי המחיר הממוצע של מניית החברה יקבע ימחיר המימוש ( 2) ;הענקת התגמול ההוני

על ידי ההענקה אישור ימי המסחר שקדמו למועד  30-בבורסה בתקופה שלא תפחת מ

                                                           
ונושאי משרה אחרים אשר חברת הניהול נושאת במלוא  הניהול, מנכ"ל החברה, דירקטוריםלמעט תגמול הוני לחברת   12

 .שכרם
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( 3ותיקבע לפי שיקול דעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה; )ון החברה דירקטורי

לכלל נושאי ההוני מהתגמול הנובע הדילול המקסימלי שיעור ( 4) תקופת המימוש;

)במועד ( השווי ההוגן המירבי 5; )בשנה 5%לא יעלה על חברת הניהול(  לא כוללהמשרה )

, על פי אחת לנושא משרה ההוניתגמול השל ( על ידי דירקטוריון החברה אישור ההענקה

מכפלה בחלוקה למספר שנות הבשלה, לא יעלה על משיטות הערכות השווי המקובלות, 

לשנת של נושא המשרה  פעמים התגמול הקבוע/דמי הניהול החודשיים, לפי העניין, 8של 

על ידי דירקטוריון  ההוניהתגמול הענקת הבשלה )לפי תחשיב שיבוצע במועד אישור 

לסכומי רישום ההוצאה בדוחות עקבי יובהר כי, סכום זה אינו בהכרח  .(חברהה

 .( התאמות כמקובל6) ;הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל

 משרה ההיחס בין הרכיבים המשתנים והקבועים בחבילת התגמול של נושא  .6.6

לא והתגמול ההוני  נהתהתגמול המש ירכיבעל מנת ליצור חבילת תגמול כולל מאוזנת, חלק 

 לנושא משרה.הכולל מסך חבילת התגמול  60% עליעלה 

 

 חברת הניהולהתמורה ל .7

 דמי ניהול .7.1

לחברת הניהול דמי ניהול שנתיים בסך החברה תשלם בתמורה להעמדת שירותי הניהול  (1)

 )להלןכולל מזומנים ושווי מזומנים מסך שווי נכסי החברה כפי שיוצגו בספרים  1%של 

 "(.מי הניהולד: "ולעיל

מסך שווי  0.25%דמי הניהול כאמור ישולמו לחברת הניהול בכל רבעון מראש )בכל רבעון  (2)

(, מחושבים לפי נכסי כולל מזומנים ושווי מזומנים כפי שיוצגו בספריםהחברה נכסי 

 החברה כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים של החברה לסוף הרבעון הקודם. 

של חברת  ניסיונה המקצועיו ם לתפקידה, תחומי אחריותהנקבע בהתא דמי הניהולגובה 

 .הפועלים מטעמהשל נושאי המשרה ומומחיותם  הניהול

 הענקת אופציות .7.2

אם במסגרת הנפקה לציבור ובין אם במסגרת בין במקרה בו תקצה החברה מניות,  (1)

ללא כל תמורה תקצה החברה לחברת הניהול, , "(ההנפקההקצאה פרטית )להלן: "

ות )שלא תירשמנה למסחר אופצי, יום ממועד ההנפקה כאמור 30-א יאוחר מנוספת, ל

( 7)תהיינה ניתנות למימוש כולן או חלקן, בכל עת במהלך תקופה בת שבע  אשר בבורסה(

מסך המניות אשר  5%-שנים ממועד ההנפקה, לרכישת מניות החברה, בשיעור השווה ל

 יוקצו במסגרת ההנפקה.

להלן, כל אופציה תהיה ניתנת למימוש למניה ( 4בס"ק ) בכפוף להתאמות המפורטות (2)

 ( של החברה.1אחת )

ית, או טמחיר המימוש של האופציות כאמור, יהיה אותו מחיר אשר נקבע בהקצאה הפר (3)

מיידי שפרסמה החברה בקשר עם הכאשר מדובר בהנפקה לציבור, המחיר שפורט בדוח 
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על ידי הבורסה או רשות אחרת  ובכל מקרה לא יפחת מסכום שייקבע תוצאות ההנפקה

 . 13כמחיר המימוש המזערי של כל אופציה לכל מניית מימוש

ממועד הקצאת האופציות ועד לתום תקופת המימוש של האופציות כאמור לעיל, יחולו  (4)

שינויים בהון, חלוקת מניות עקב לרבות  ,הוראות התאמה של מספר המניות המוקצות

נפקה בדרך של זכויות וכן התאמה של מחיר הטבה על ידי החברה, התאמה עקב ה

 .המימוש במקרה של חלוקת דיבידנד

את האופציות  מובהר כי, חברת הניהול תהא רשאית למכור ו/או להעביר ו/או להמחות (5)

 הנ"ל ללא כל הגבלה.

 פיצוי חברת הניהול .7.3

במועד סיומו של הסכם הניהול לרבות סיומו לאחר חידושו או הארכתו לתקופות נוספות  (1)

"( יופחת מחיר המימוש של האופציות האמור לעיל מועד סיום הסכם הניהול)להלן: "

)להלן:  ואשר תיוותרנה במחזור אותה עתכפי שהיה במועד סיומו של הסכם הניהול 

ממחיר  50%, החל ממועד סיום הסכם הניהול, בשיעור של "(מחיר המימוש המקורי"

"(. מחיר מחיר המימוש המופחת: "המימוש שלהן במועד סיום הסכם הניהול )להלן

בכפוף  ןהמימוש המופחת יהיה מחיר המימוש של האופציות הנ"ל עד מועד פקיעת

  להתאמות המפורטות לעיל.

כמות כתבי האופציה שתיוותר בידי ( I: )על אף האמור לעיל במקרה שבו המכפלה של (2)

בניכוי מחיר מחיר המימוש המקורי ( II)-חברת הניהול בעת הפחתת מחיר המימוש ב

תקופת קיומו של  (I: )"(, תעלה עלהניהול חברת פיצוי סכום)להלן: " המימוש המופחת

חידושו או או, בנסיבות העניין, ממועד )ממועד כניסתו לתוקף הסכם הניהול בשנים 

מכפלת דמי הניהול ששולמו לחברת ( II)-ומוכפלת ב 12-הארכתו( כשהיא מחולקת ב

 הפסקת פיצוי סכום)להלן: " 4-טרם הסתיים הסכם הניהול בהניהול ברבעון האחרון שב

מחיר המימוש )להלן: "מחיר המימוש המופחת ישתנה : "( אזיהמתוקן הניהול הסכם

כך שסכום פיצוי חברת הניהול יעמוד על סכום פיצוי הפסקת הסכם "( המופחת המתוקן

לשקף את הפיצוי  הניהול המתוקן. לשם כך יתוקן ויעלה מחיר המימוש המופחת על מנת

 לחברת הניהול בגין סיום הסכם הניהול כאמור לעיל.

 :להלן נוסחה להמחשה

 

P - .מחיר המימוש המקורי 

 A - .כמות כתבי האופציה שתיוותר בידי חברת הניהול בעת הפחתת מחיר המימוש 

D -  .סכום פיצוי הפסקת הסכם הניהול המתוקן 

W - .מחיר המימוש המופחת המתוקן 

                                                           
ש"ח למניה לחברה  0.3-ש"ח למניה לחברה אשר מניותיה נרשמות לראשונה למסחר בבורסה ו 1נכון למועד תשקיף זה   13

 שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה.



15 

לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ומסיבה כלשהי הסכם הניהול יופסק לפני מועד  מבלי (3)

אזי מבלי לגרוע )שלא בנסיבות המתוארות בהסכם הניהול( סיום הסכם הניהול 

תהיה חברת הניהול  ,מזכויותיה של חברת הניהול על פי כל דין ובנוסף לזכויות אלו

ון האמור לעיל, בשינויים המחויבים, זכאית לכך שמחיר המימוש המקורי יופחת במנגנ

ואולם סכום פיצוי חברת הניהול וסכום פיצוי הפסקת הסכם הניהול המתוקן יוכפלו 

(200%.) 

 הוצאותב השתתפות .7.4

 סביר בסכום הישירות להוצאות השווה בסך מהחברה להחזרחברת הניהול תהא זכאית 

 לנהלי בהתאם וזאת, יהולהנ שירותי מתן במסגרת, החברה עסקי לקידום ידה על שיוצאו

וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת של  (תקרה)ללא  בחברה מקובלים שיהיו ההוצאות החזר

החברה שתבחן החזר הוצאות זה מעת לעת ולפי קביעתה )אך לא פחות מאחת לשנה 

 .קלנדרית(

 פטור, שיפוי וביטוח .7.5

 באסיפה יאושר אשר וסחבנ שיפויכתב  או/ו פטור כתב החברה תוכל להעניק לחברת הניהול

 .ובהתאם לאישורים הנדרשים על פי כל דין החברהבעלי המניות של  של הכללית

 

 תוקף ותחולה .8

 1תקנה א לחוק החברות וכן בהתאם לאמור ב267ובהתאם להוראות סעיף  20על פי תיקון  .8.1

ניות מדילפיה , 2013-לתקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, תשע"ג

תשקיף או במסמך ביעי א' בחלק השישי לחוק החברות שתוארה בפרק רהתגמול לפי הוראות 

תיחשב כמדיניות  ,הצעה לציבור של חברה המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור

שנים מהמועד  5והיא תהיה טעונה אישור רק בחלוף  א לחוק החברות267לפי סעיף  ,שנקבעה

יות החברה למסחר בבורסה, בהתאם להוראות הדין, כפי שבו תירשמנה לראשונה מנ

 .שתהיינה באותו מועד

לעיל לעניין תוקף מדיניות התגמול, דירקטוריון החברה יבחן  8.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .8.2

התגמול להוראות מעת לעת, את מדיניות התגמול וכן את הצורך בהתאמתה של מדיניות 

לעיל אם חל שינוי מהותי  1למטרות החברה המפורטות בסעיף  ,ב לחוק החברות267סעיף 

בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעת מדיניות התגמול או מטעמים אחרים, ויפעל לעדכון 

         מדיניות התגמול במידת הצורך.



 1 - אי 

 חתימות - 11פרק 

 

 

 :החברה

 

 ________________________                  בע"ממגוריט ישראל 

 

 

 

 :דירקטורים

 

 ________________________                 יל גבאי, יו"ר הדירקטוריוןא

  

 

 ________________________                 דירקטורית, יעל אנדורן קרני

 

 

 ________________________                  דירקטור, גיא פרג

 

 

 ________________________                  אורי ברוך, דירקטור

 

 

 ________________________ כדב"תית       למינוי יפעת אדורם זק, דירקטורית ומועמדת

 

 

 ________________________ כדב"ת             למינוי דירקטור ומועמדרוני )אהרן( פאלוך, 

 

 

 ________________________ כדח"צית             למינוי ומועמדת שירלי סגול, דירקטורית

 

 

 ________________________ כדח"צית     למינוי טכסא, דירקטורית ומועמדת-ריטה בעל
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