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ש� החברה.1

."Best Fuel Ltd" ובאנגלית"מ"בעפיול בסט"הינו בעברית ש
 החברה

מטרות החברה.2

.לעסוק בכל עיסוק חוקיהינ�ת החברהומטר

אחריות מוגבלת.3

רעו� הסכומי
 אות
 התחייב לשל
 עבור רכישתילפת לחובות החברה תהא מוגבלתאחריות בעל מניו

. ואשר טר
 שולמו לחברהוהמניות שבבעלות

מ.4 יות החברה והזכויות הצמודות למניותנהו�

לח"ש 2,000,000,000,000 ו� הרשו
 של החברה הנוהה.4.1 רגילות מניות �2,000,000,000,000 מחולק

"להל�( ללא ער  נקוב .המניות הרגילות תהיינה ללא ער  נקוב.")מניות הרגילותה:

–1המניות הרגילות תקנינה לבעליה�.4.2

בי� אסיפות רגילות, זכות שווה להשתת& ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה.4.2.1

הנוכח באסיפה, וכל אחת מהמניות בחברה תזכה את בעליה, ובי� אסיפות מיוחדות

;לקול אחד, שליח או באמצעות כתב הצבעהבאמצעות, בעצמו, ומשתת& בהצבעה

4.2.2.
בחלוקת, בי� במזומ� ובי� במניות הטבה, זכות שווה להשתת& בחלוקת דיבידנדי

;לפי יחס ערכ� הנקוב של המניות המוחזקות על יד
, נכסי
 או בכל חלוקה אחרת

זכות שווה להשתת& בחלוקת עוד& נכסי החברה בעת פירוקה לפי יחס ערכ� הנקוב.4.2.3

.ות המוחזקות על יד
של המני

4.3.
עד, המירי
 או ניתני
 למימוש למניות, הדירקטוריו� רשאי להנפיק מניות וניירות ער  אחרי

הניתני
 ניירות ער לעניי� חישוב גבול ההו� הרשו
 יראו. גבול הו� המניות הרשו
 של החברה


.להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד הנפקת

במ.5 ניות ותעודות מניהשותפות

של, ללא תשלו
, הרשו
 במרש
 בעלי המניות רשאי לקבל מהחברהותבעל מני.5.1 תו  תקופה

שלושה חודשי
 לאחר ההקצאה או רישו
 ההעברה תעודת מניה אחת שנחתמה בחותמת החברה 

במקרה של מניה בבעלות. אשר תפרט את מספר המניות, לגבי כל המניות הרשומות על שמו

ומסירת תעודה כזו, ציא החברה תעודת מניה אחת לכל הבעלי
 בשותפות של המניהמשותפת תו


.לאחד השותפי
 תיחשב כמסירה לכול

כל תעודת מניה תיחת
 בחתימת יד
 של שני דירקטורי
 או של דירקטור ומזכיר החברה בצירו&

.חותמת החברה או שמה המודפס

שושה על סמ  הוכחות וערבויות כפי שתדרהושמדה או אבדה מותר לחד, תעודת מניה שהושחתה.5.2

.החברה מעת לעת

סעדי החברה ביחס למניות שלא נפרעו במלוא�.6

במועד, כולה או מקצתה, לא ניתנה התמורה שהתחייב בעל המניה לשל
 לחברה תמורת מניותיו.6.1

ו להל� רשאית6.2 או בדרישת התשלו
 האמורה בסעי&/ובתנאי
 שנקבעו בתנאי הקצאת מניותיו

חילוט המניות. לחלט את המניות שתמורת� לא שולמה במלוא�, בהחלטת הדירקטוריו�, החברה

7יבוצע ובלבד שהחברה שלחה לבעל המניות התראה בכתב על כוונתה לחלט את מניותיו תו  

במהל  התקופה שנקבעה במכתב ימי
 לפחות ממועד קבלת ההתראה במידה והתשלו
 לא יבוצע

.ההתראה

י, בהתא
 לתקנו� הבורסה והנחיותיה1 ש
, היו רשומות למסחר בבורסהכל עוד מניות החברה תרשמנה כל מניות החברה על

.החברה לרישומי
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הוקצתה מחדש או הועברה, הדירקטוריו� רשאי בכל עת לפני המועד שבו מניה שחולטה נמכרה

.לבטל את החילוט בתנאי
 שיראה לנכו�, בדר  אחרת

.ידי החברה כמניות רדומות או ימכרו לאחר המניות שחולטו יוחזקו על

, מועד קבוע לתשלו
 כל חלק מהמחיר שיש לשל
 עבור�אי�, א
 לפי תנאי ההוצאה של מניות.6.2


רשאי הדירקטוריו� לדרוש מדי פע
 בפע
 דרישות תשלו
 מבעלי המניות בגי� הכספי
 אשר טר

יהא חייב לשל
 לחברה את הסכו
 הנדרשותסולקו עבור המניות שה
 מחזיקי
 בה� וכל בעל מני

מו, ממנו במועד שנקבע כאמור מ14קדמת של ובלבד שיקבל הודעה ד ומקו
 התשלו
ועיו
 על

, ההודעה תפרט כי אי התשלו
 במועד הקובע או לפניו במקו
 המפורט"). דרישת תשלו�": להל�(


או.יכולה לגרור חילוט המניות שביחס אליה� נדרש התשלו דרישת תשלו
 ניתנת לביטול

על, לדחייה למועד אחר .ידי הדירקטוריו� הכל כפי שיוחלט

לא יהא זכאי לקבל דיבידנד או להשתמשותבעל מני, קביעה אחרת בתנאי הקצאת המניותבהעדר.6.3

כ .בגי� מניות שטר
 שולמו במלוא�ותבעל מניבכל זכות

6.4.
אנשי
 שהינ
 בעלי
 משותפי
 של מניה יהיו אחראי
 ביחד ולחוד לתשלו
 הסכומי
 המגיעי

.לחברה בגי� המניה

מכ.6.5 שלא פרע את חובוותבעל מניל סעד אחר של החברה כלפי אי� באמור בסעי& זה בכדי לגרוע

.לחברה בגי� מניותיו

2העברת מניות.7

.מניות החברה ניתנות להעברה.7.1

7.2.
א –העברת מניות חייבת להיעשות בכתב והיא לא תירש
 אלא

לחברה במשרדה הרשו
 שטר העברת מניות תקי� ביחד ע
 תעודות המניותויימסר.7.2.1

על.ואהוצא
, שעומדי
 להעביר� 
עד שטר העברה יהא חתו ידי המעביר ובחתימת

במקרה של העברת מניות שלא שולמו במלוא� במועד. המאמת את חתימת המעביר

 
את על ידיההעברה ייחת
 שטר ההעברה ג מקבל המניות ובחתימת עד המאמת

או; חתימת מקבל המניות

7.2.2.
או; יימסר לחברה צו של בית משפט לתיקו� הרישו

לח.7.2.3 .ברה כי נתקיימו תנאי
 שבדי� להסבת הזכות במניההוכח

אשר רשאי לסרב לתת אישורו לפי, העברת מניות שלא שולמו במלוא� טעונה אישור הדירקטוריו�.7.3

.שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת נימוקי
 לכ 

מקבל העברה יחשב כבעל המניות ביחס למניות המועברות מרגע רישו
 שמו במרש
 בעלי.7.4

.המניות

או,או, יחיד שנפטרותבעל מניוטרופוסי
 ומנהלי עזבונו של האפ.7.5 כשאי� מנהלי עיזבו�


בני האד
 שיש לה
 זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר יהיו היחידי
, אפוטרופוסי

שהרשהחב .יתה רשומה על ש
 הנפטריה תכיר בה
 בתור בעלי זכות במניה


תכיר החברה רק בשות& הנותר בחיי,ררשמה מניה על ש
 שני בעלי
 או יותנ.7.6
או בשותפי

נרשמה מניה על ש
 מספר.הנותרי
 בחיי
 כאנשי
 אשר לה
 הזכות במניה או טובת הנאה בה

.יהיה זכאי כל אחד מה
 להעביר את זכותו,כאמור&תבעלי
 במשו

ול או החברה תוכל להכיר בכונס נכסי
 או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיס.7.7

כל כונס נכסי
 של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למניותבבפירוק או בנאמ� בפשיטת רגל או 

.הרשומות על שמו של בעל מניות כזה

תרשמנה כל המניות על ש
 החברה לרישומי
 ולא תוצא תעודה למחזיקי
, כל עוד רשומות מניות החברה למסחר בבורסה2
.בבורסה זה לא יהיה בתוק& כל עוד מניות החברה תהיינה רשומות מסחר7האמור בסעי&, לפיכ . במניות
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בהראותו הוכחות על קיו
, יהיה זכאי,כל אד
 שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות.7.8

, דות כי לו הזכות למניות בעל המניות שנפטרהמעי, צוואה או מינוי אפוטרופוס או מת� צו ירושה

זה, או יוכל, להירש
 כבעל מניות בגי� מניות כאלו .להעביר את אות� מניות, כפו& להוראות תקנו�

או הנאמ� בפשיטת רגל, כונס הנכסי
 או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק.7.9

לאחר שהמציא אות� הראיות שידרוש ממנו,ליוכ, בעל מניות פושט רגל או כל כונס נכסי
 של

, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל, הדירקטוריו�

זה, או יוכל, להירש
 כבעל מניות בגי� מניות כאלו, בהסכמת הדירקטוריו� , כפו& להוראות תקנו�

.להעביר אות� מניות

שינוי הו�.8

:ברוב רגיל של בעלי המניות הנוכחי
 באסיפה הכללית,תהאסיפה הכללית רשאי

, להגדיל את הו� המניות הרשו
 של החברה על ידי יצירת מניות חדשות מסוג קיי
 או מסוג חדש.8.1

.קבע בהחלטת האסיפה הכלליתיוהכל כפי שי

לרבות התחייבות, ובלבד שאי� התחייבות של החברה, לבטל הו� מניות רשו
 שטר
 הוקצה.8.2

.להקצות את המניות, מותנית

ערנלמ, או כל חלק ממנו, לאחד ולחלק מחדש את הו� מניותיה.8.3 
�כיות בנות ער  נקוב גדול מסכו

.הנקוב של המניות הקיימות

או, את הו� מניותיה, כול� או מקצת�, לחלק על ידי חלוקה מחדש של מניותיה הקיימות.8.4 כולו

.הנקוב של המניות הקיימות למניות בנות ער  נקוב קט� יותר מ� הער , מקצתו

להפחית את הו� מניותיה וכל קר� שמורה לפדיו� הו� באופ� ובאות
 התנאי
 ובקבלת אותו.8.5

.חוק החברות ידרש
שהאישור 

בגי�הוכל התמורה ששולמ, באופ� שמניות אלה יבוטלו, להפחית מניות בהו� המונפק של החברה.8.6

לכל דבר, שדינה יהיה, רי החברה כקר� הו�הנקוב של המניות שבוטלו כאמור תרש
 בספ�ערכ

המ, ועניי� .פק של החברהונכדי� פרמיה ששולמה על המניות שיוותרו בהונה

שינוי זכויות של סוגי מניות.9

נית� לשנות זכויות סוג, כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות ובכפו& להוראות כל די�.9.1

יו� החברה ובאישורה באסיפה הכללית של בעלי לאחר קבלת החלטה של דירקטור, מניות כלשהו

הוראות תקנו� החברה בדבר. המניות מאותו סוג או הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאותו סוג

.על אסיפה כללית של בעלי הסוג, בשינויי
 המתאימי
,נהחולתאסיפות כלליות 

מ.9.2 לא יחשבו כאילו, יוחדותהזכויות המוקנות למחזיקי
 של מניות מסוג מסוי
 שהוצאו בזכויות

יצ שונו על מלבד א
 מותנה אחרת, רת� או הוצאת� של מניות נוספות בדרגה שווה עימה�יידי

.בתנאי ההוצאה של אות� המניות

אסיפות כלליות.10

–החלטות החברה בענייני
 הבאי
 יתקבלו באסיפה הכללית.10.1

;שינויי
 בתקנו�.10.1.1

שנ.10.1.2 ;רקטוריו� למלא את תפקידור מהדיבצהפעלת סמכויות הדירקטוריו� בשעה

;מינוי רואה החשבו� המבקר של החברה והפסקת העסקתו.10.1.3

מבלי לגרוע בסמכותו של הדירקטוריו� למנות דירקטורי
( קטורי
מינוי דיר.10.1.4

;לרבות דירקטורי
 חיצוניי
,)כמפורט להל�

אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות חוק.10.1.5

ד ;י� אחרהחברות וכל

;הגדלת הו� המניות הרשו
 והפחתתו.10.1.6
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כינוס אסיפות כלליות.11

על.11.1 ,ידי הדירקטוריו� אסיפות כלליות שנתיות תכונסנה לפחות אחת לשנה במקו
 ובמועד שיקבע

מ אסיפות כלליות אלה. חודשי
 לאחר האסיפה הכללית השנתית האחרונה�15א  לא יאוחר

".אסיפות מיוחדות"הכלליות של החברה תקראנה יתר האסיפות ". אסיפות שנתיות"תקראנה 

תמנה את הדירקטורי
 לפי תקנו� זה ותדו� בכל, האסיפה השנתית תמנה רואה חשבו� מבקר.11.2

לפי תקנו� זה או לפי, הענייני
 האחרי
 אשר יש לדו� בה
 באסיפה הכללית השנתית של החברה

.וכ� בכל עניי� אחר שיקבע הדירקטוריו�, חוק החברות

קטוריו� רשאי לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכ� חייב לכנס אסיפה מיוחדת א
 יקבל הדיר.11.3

 ").דרישת כינוס": להל�(דרישה בכתב של כל אחד מאלה 

11.3.1.
או/ו; שני דירקטורי
 המכהני

.שלו לפחות חמישה אחוזי
 מזכויות ההצבעה בחברה, אחד או יותר,ותבעל מני.11.3.2

המ.11.4 עלכל דרישת כינוס צריכה לפרט את ידי טרות שלשמ� יש לקרוא לאסיפה ותהא חתומה

אפשר שהדרישה תהא מורכבת ממספר מסמכי
. הדורשי
 ותימסר למשרד הרשו
 של החברה

.ידי דורש אחד או יותר בנוסח זהה אשר כל אחד חתו
 על

יזמנה בתו  עשרי
 ואחד ימי
 מיו
 שהוגשה לו דרישת, דירקטוריו� שנדרש לזמ� אסיפה מיוחדת.11.5

.להל� ובכפו& לכל די� 11.6למועד שיקבע בהזמנה לפי סעי&, ינוסהכ

החברותתהודעה לחברי החברה אודות כינוס אסיפה כללית תפורס
 בדר  שנקבעה בתקנו.11.6

פיו �2000ס"תשה,)פרסו
 הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית( . כל די� על

כינוס אסיפה לבעלי המניות הרשומי
 במרש
 החברה אינה חייבת למסור הודעות אישיות על

.בעלי המניות של החברה

הדיו� באסיפות הכלליות.12

מניי�. אלא א
 כ� יהיה נוכח מניי� חוקי בעת פתיחת הדיו�, אי� לפתוח בדיוני האסיפה הכללית.12.1

חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלה
 עשרי
 וחמישה אחוזי
 לפחות מזכויות 

תו  מחצית השעה מ� המועד,)כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה(ההצבעה 

.שנקבע לפתיחת האסיפה

תידחה, לא נכח באסיפה כללית בתו
 מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מני� חוקי.12.2


או למועד מאוחר יותר א
 צוי�, לאותה שעה ולאותו מקו
, לאותו יו
, האסיפה לשבוע ימי

 ").האסיפה הנדחית": להל�(זמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה בה

.י� החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפי
 שהואיהמנ.12.3

יו,ר האסיפה הכללית"ר הדירקטוריו� ישמש כיו"יו.12.4  על ידיר האסיפה"ובהעדרו ייבחר

.המשתתפי
 באסיפה בתחילת האסיפה

רש.12.5 אית להחליט על דחיית האסיפה למקו
 אחר ולמועד אחר אסיפה כללית שיש בה מני� חוקי

ובמקרה כזה יפורסמו הודעות על המקו
 והמועד האמורי
 בדר  הפרסו
 שנקבעה, שתקבע

.2000–ס"תשה,)פרסו
 הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית(ותבתקנות החבר

הצבעה באסיפה הכללית.13

ביע באסיפות הכלליות בעצמו או באמצעות שלוח או בכתב בחברה רשאי יהיה להצותבעל מני.13.1

על( הצבעה .)ידי החברה�ככל שנתנה אפשרות כזו

 על ידיבעלי המניות הזכאי
 להשתת& ולהצביע באסיפה הכללית ה
 בעלי המניות במועד שייקבע

.ובכפו& לכל די�, הדירקטוריו� בהחלטה לזמ� אסיפה כללית

ההצבעה תהיה.ת מספר קולות בהתא
 למספר המניות שבבעלותובכל הצבעה יהיו לכל בעל מניו.13.2

.במניי� קולות
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זה.13.3 .החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב רגיל אלא א
 נקבע רוב אחר בחוק החברות או בתקנו�

יו.13.4 או נדחתה או שלא נתקבלה,ר האסיפה כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוי
"הכרזת

בה י
 תהיה ראיה לכאורהוברוב מס .לאמור

, היו הקולות באסיפה שקולי
 לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת.13.5

.וההחלטה שהועמדה להצבעה תידחה

, באמצעות כתב הצבעה) לרבות באסיפת סוג(בעלי המניות בחברה רשאי
 להצביע באסיפה כללית.13.6

וכ�, כפי שיהיה מעת לעת,לחוק החברות87פי סעי&� בנושאי
 בה
 הינ
 רשאי
 לעשות כ� על

.דירקטוריו� החברה לאפשר הצבעה באמצעות כתבי הצבעה, מעת לעת, בנושאי
 לגביה
 יחליט

עדהבעל מני.13.7 שעות לפני מועד72רשאי לציי� את אופ� הצבעתו בכתב ההצבעה ולמסרו לחברה

שעות72רה אשר הגיע לחב, את אופ� הצבעתוותבעל מניכתב הצבעה שבו ציי�. תחילת האסיפה

,)שעות לפני מועד האסיפה הנדחית72–וביחס לאסיפה נדחית(לפחות לפני מועד תחילת האסיפה 

.לעיל11.1 לרבות לעניי� קיו
 המניי� החוקי כאמור בסעי&, ייחשב כנוכחות באסיפה

"להל�(מינויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממנה.13.8 תאגיד יצביע באמצעות נציגיו "). ייפוי כוח:

"להל�(ידי מסמ  שיחת
 כדי� על ידי התאגיד שימונו על  ").כתב מינוי:

, הצבעה בהתא
 לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית א& א
 לפני כ� מת הממנה או הפ  פסול די�.13.9

, חס אליה הוא נית�או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שבי, פשט את הרגל, התפרק

, התפרק, הפ  פסול די�, אלא א
 כ� נתקבלה הודעה בכתב במשרד לפני האסיפה כי בעל המניה מת

.או ביטל את כתב המנוי או העביר את המניה כאמור, פשט את הרגל

או(כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מה
 יימסרו למשרד הרשו
 של החברה.13.10 במסירה אישית

שעות לפני הזמ� הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית)48(חות ארבעי
 ושמונהלפ) באמצעות פקס

.שבו מתכוו� האיש הנזכר במסמ  להצביע לפיו

13.11.
שימונו על ידיו, בעל מניות בחברה יהא זכאי להצביע באסיפות החברה באמצעות מספר שליחי

בעונובלבד שכל שליח ימ המה בגי� חלקי
 שוני
 של מניות המוחזקות על ידי כל. יותנל לא תהא

.אסיפות החברה באופ� שונהבל יצביע"מניעה שכל שליח כנ

13.12.
על,הינו פסול די�ותבעל מניא אפוטרופסו, מקבל נכסיו, ידי חבר נאמניו רשאי הוא להצביע

הטבעי או אפוטרופוס חוקי אחר והללו רשאי
 להצביע בעצמ
 או על ידי שליח או באמצעות כתב 

.הצבעה

הרי בהצבעה על כל עניי� יתקבל קולו,י אנשי
 או יותר הינ
 בעלי
 משותפי
 במניהבמקו
 ששנ.13.13

על בי� בעצמו ובי�, של האיש ששמו רשו
 ראשונה במרש
 בעלי המניות כבעלי
 של אותה מניה

.והוא הזכאי למסור לחברה כתבי הצבעה, שליח ידי

תיקו� התקנו�.14

רגיל של בעלי המניות הנוכחי
 באסיפה הכללית שעל סדר החלטה לתיקונו של תקנו� זה תהיה טעונה רוב

.יומה יעמוד תיקו� התקנו�

הדירקטוריו�סמכויות.15

של. הכללי ופעולותיו ברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהלהדירקטוריו� יתווה את מדיניות הח סמכות

.עילהרשאי הדירקטוריו� להפ, החברה שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנו� לאורג� אחר

קת כהונהסמינוי דירקטוריו� והפ.16

יקבע מעת לעת על ידי האסיפה הכללית) כולל דירקטורי
 חיצוניי
(מספר הדירקטורי
 בחברה.16.1

.אחד עשרה על ולא יעל מארבעהובלבד שלא יפחת,)להל�16.3 כפו& לסעי&בו(השנתית 
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ו הדירקטורי
 בחברה.16.2 במ, ברוב רגיל או באסיפה מיוחדת/יבחרו באסיפה שנתית עדשרויכהנו 
ת

פי,תו
 האסיפה השנתית הקרובה או עד אשר יתפטרו או עד אשר יחדלו לכה� בתפקיד
 על

.הכל לפי המוקד
 מביניה
, הוראות התקנו� או כל די�

שנקבע לפייימאלהמינה לא נבחרו דירקטורי
 חדשי
 במספררהיה ובאסיפה כללית של החב

עד להחלפת
 על ידי, לכה� במשרת
, ימשיכו הדירקטורי
 שכיהנו עד אותה אסיפה, התקנו�

.האסיפה הכללית של החברה

פי התנאי
 הקבועי
� הדירקטורי
 החיצוניי
 של החברה יבחרו ויכהנו בדירקטוריו� החברה על

.בחוק החברות

למנות דירקטור במקו
 דירקטור שמשרתו הדירקטוריו� רשאי, לעיל16.2 בנוס& לאמור בסעי&.16.3

ו בדירקטוריו�יהמקסימאלאו כתוספת לדירקטוריו� ובכפו& למספר הדירקטורי
/התפנתה

על. לעיל 16.1 כאמור בסעי& קטוריו� יהיה בתוק& עד לאסיפה השנתית ידי הדיר מינוי דירקטור

פי המוקד
להכל, הקרובה או עד אשר יחדל לכה� בתפקידו על פי הוראות התקנו� או כל די�


.מביניה

.יוכל להיבחר שוב, שנסתיימה תקופת כהונתו, דירקטור.16.4

על.16.5 ו כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו ו/ידי האסיפה השנתית או/או האסיפה המיוחדת

הדירקטוריו� או במועד מאוחר יותר א
 נקבע מועד זה בהחלטת המינוי של האסיפה השנתית

ו/ו .או הדירקטוריו�/או האסיפה המיוחדת

יו.16.6 יו.ר דירקטוריו�"הדירקטוריו� יבחר מבי� אחד מחבריו יו"א
 לא נבחר 
ר אינו נוכח"ר או א


תי
 הנוכחי
 באחד מביניה
 להיויבחרו הדירקטור, דקות לאחר המועד הקבוע לישיבה15בתו

.והנבחר ינהל את הישיבה ויחתו
 על פרוטוקול הדיו�,ר באותה ישיבה"יו

אלא בהתקיי
 התנאי
 המנויי
 בסעי& או קרובול החברה"ר הדירקטוריו� לא יהיה מנכ"יו

.לחוק החברות)ג(121

ו לפני תו
 תקופת להעביר כל דירקטור ממשרתבהחלטה ברוב ברגיל האסיפה הכללית רשאית.16.7

ב, כהונתו עלוזאת על16.2 ידה מכוח סעי& י� א
 הדירקטור מונה  לעיל ובי� א
 הדירקטור מונה

הז, לעיל16.3 ידי הדירקטוריו� מכוח סעי& דמנות סבירה להביא את ובלבד שניתנה לדירקטור

.עמדתו בפני האסיפה הכללית

לא, במקרה שהתפנתה משרת דירקטור.16.8 יהיו הדירקטורי
 הנותרי
 רשאי
 להוסי& ולפעול כל עוד

. של הדירקטורי
 שנקבע בתקנו�יהמינימאלי
 ממספר
רירד מספר
 של הדירקטורי
 הנשא

יהיו הדירקטורי
 הנותרי
,ל"הניהמינימאלבמקרה בו פחת מספר הדירקטורי
 מהמספר

לעיל או כדי 16.3 רשאי
 לפעול א  ורק כדי למלא את מקו
 הדירקטור שהתפנה כאמור בסעי& 

ועד לכינוס האסיפה הכללית כאמור יוכלו לפעול לש
 ניהול עסקי, לזמ� אסיפה כללית של החברה

 
.שאינ
 סובלי
 דיחויהחברה רק בענייני

"להל�(למנות לעצמו ממלא מקו
,בהסכמת הדירקטוריו�, כל חבר דירקטוריו� רשאי.16.9 דירקטור:

.בכפו& להוראות הדי�") חלי#

תעשה במסמ  בכתב בחתימת יד הדירקטור, המינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חלי&

א
 יקרה לדירקטור החלי& אחד כהונתו של דירקטור חלי& תופסק, מכל מקו
, אול
, שמינהו

להל� או א
 משרתו של חבר הדירקטוריו� שהוא 16.10 המקרי
 המפורטי
 בפסקאות בסעי&

.משמש כממלא מקומו תתפנה מאיזו סיבה שהיא

למעט, דינו של דירקטור חלי& כדי� דירקטור ויחולו עליו כל הוראות הדי� והוראות תקנו� זה

ו זה/ההוראות בדבר מינוי .או פיטורי דירקטור הקבועות בתקנו�

16.10.
:משרתו של דירקטור תתפנה בכל אחד מהמקרי
 הבאי
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על.16.10.1 ידי מכתב חתו
 בידו שהוגש לחברה והמפרט את הסיבות הוא התפטר ממשרתו

;להתפטרותו

על.16.10.2 ;ידי האסיפה הכללית הוא הועבר ממשרתו

;לחוק החברות 232הוא הורשע בעבירה כאמור בסעי&.16.10.3

;לחוק החברות 233בסעי& כאמור, לפי החלטת בית משפט.16.10.4

;הוא הוכרז פסול די�.16.10.5

צו–וא
 הוא תאגיד, הוא הוכרז פושט רגל.16.10.6 החליט על פירוקו מרצו� או נית� לגביו

.פירוק

די.17 רקטוריו�ישיבות

17.1.
.הדירקטוריו� יתכנס לישיבה לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשי

בכ.17.2 , הדירקטוריו� יקיי
 ישיבה, בנוס&.עתליושב ראש הדירקטוריו� רשאי לכנס את הדירקטוריו�

:במקרי
 הבאי
, בנושא שיפורט

17.2.1.
אול
 א
 באותו מועד מונה הדירקטוריו� חמישה, לפי דרישת שני דירקטורי

;לפי דרישת דירקטור אחד–דירקטורי
 או פחות 

לו.17.2.2 לפי דרישת דירקטור אחד א
 הוא ציי� בדרישתו לכנס את הדירקטוריו� כי נודע

;על עניי� של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקי
 תקי�

;פעולה של הדירקטוריו�להצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי.17.2.3

ר הדירקטוריו� על ליקויי
 מהותיי
 בבקרה"ה החשבו� המבקר ליוהודיע רוא.17.2.4

.החשבונאית של החברה

לכל חבריו לפחות שלושה ימי
 לפני מועד כינוס הודעה על ישיבת דירקטוריו� תימסר.17.3


של. הדירקטוריו� או בהודעה מראש קצרה יותר בהסכמת כל הדירקטורי ההודעה תימסר למענו

וכ� פירוט סביר, ויצוי� בה מועד הישיבה והמקו
 שבו תתכנס, ברההדירקטור שנמסר מראש לח


.של כל הנושאי
 שעל סדר היו

, וזאת בהסכמת כל הדירקטורי
, רשאי הדירקטוריו� להתכנס לישיבה ללא הודעה, א& האמור�על


.בהסכמת רוב הדירקטורי
–ובמקרי
 דחופי

לא נכח בישיבת. חברי הדירקטוריו�המניי� החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריו� יהיה רוב.17.4

תידחה הישיבה, הדירקטוריו� בתו
 מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה מני� חוקי

, או בהעדרו הדירקטורי
 שנכחו בישיבה שזומנה,ר הדירקטוריו�"למועד אחר עליו יחליט יו

המניי�. קטורי
ובלבד שעל מועד הישיבה הנדחית תימסר הודעה של יומיי
 מראש לכל הדיר

המניי� החוקי, למרות האמור לעיל. החוקי לפתיחת ישיבה נדחית יהיה כל מספר משתתפי
 שהוא

לדיו� והחלטה בדירקטוריו� בדבר הפסקת או השעיית המבקר הפנימי מתפקידו יהיה רוב חברי 

.הדירקטוריו�

לבד שכלוב, הדירקטוריו� רשאי לקיי
 ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת.17.5

.הדירקטורי
 המשתתפי
 יכולי
 לשמוע זה את זה בו זמנית

ובלבד שכל הדירקטורי
 הזכאי
, הדירקטוריו� רשאי לקבל החלטות א& ללא התכנסות בפועל.17.6

היינו הסכימו שההחלטה תתקבל(להשתת& בדיו� ולהצביע בעניי� שהובא להחלטה הסכימו לכ  

ה). ללא התכנסות בפועל זהחלטות כאמהתקבלו ראש הדירקטוריו� ירשו
 יושב, ור בסעי&

פרוטוקול ההחלטות ובו יצוינו אופ� הצבעתו של כל דירקטור בענייני
 שהובאו להחלטה וכ� 

.העובדה כי כל הדירקטורי
 הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות

ושכר הדירקטורי� הצבעה בדירקטוריו�.18

.בהצבעה בדירקטוריו� יהיה קול אחד לכל דירקטור.18.1
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או"ליו. החלטות הדירקטוריו� תתקבלנה ברוב קולות.18.2 ר הדירקטוריו� לא תהיה זכות דעה נוספת

.מכרעת ובמקרה של שוויו� קולות תדחה ההחלטה שהועמדה להצבעה

רשאית החברה לשל
 לדירקטורי
 גמול בעד מילוי תפקיד
, בכפו& להוראות חוק החברות.18.3


.כדירקטורי

סמכויות ללוות.19

י ללוות או להבטיח כל סכו
 או סכומי כס& למטרות, בשיקול דעתו הבלעדי, וכל מזמ� לזמ�הדירקטוריו�

דירקטוריו� החברה יהא רשאי להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכו
 או סכומי
 כאלה. החברה

ע, באותו האופ� ובאות
 המועדי
 והתנאי
 כפי שימצא לנכו�  אגרות, רבו�יובמיוחד על ידי הוצאת אגרות

על, או כל משכנתא, סטוק אגרות חוב, קבועות או נפדות, חוב שעבוד או שעבוד שוט& או כל בטחו� אחר

לרבות הו� המניות שטר
 נדרש תשלומו והו�, בי� בהווה ובי� בעתיד, כולו או מקצתו, הרכוש של החברה


.המניות שנדרש תשלומו א  עדיי� לא שול

ועדות דירקטוריו�.20

לההחברה דירקטוריו�.20.1 : להל�(חברי
 מקרב חברי הדירקטוריו��רשאי להקי
 ועדות ולמנות

ת� הא
 לועדתכיקבע הדירקטוריו� בתנאי הסמ,הוקמו ועדות דירקטוריו�"). ועדת דירקטוריו�"

הדירקטוריו� יואצלו סמכויות מסוימות של הדירקטוריו� באופ� שהחלטת ועדת הדירקטוריו� 


 החלטת ועדת הדירקטוריו� תהיה בגדר המלצה בלבד תיחשב כהחלטת דירקטוריו� או הא

ו לוועדה סמכויות החלטה בענייני
 המנויי
לובלבד שלא יואצ, הכפופה לאישור הדירקטוריו�

.לחוק החברות 112בסעי&

תחולנה ההוראות, על הישיבות והדיוני
 של כל ועדת דירקטוריו� המורכבת משני חברי
 או יותר.20.2

בשינויי
 המחויבי
 ובכפו&, בר ישיבות של הדירקטוריו� וההצבעה בה�הכלולות בתקנו� זה בד

).החלטות כאלה תהיינהא
(להחלטות הדירקטוריו� בעניי� סדרי ישיבות הועדה 

ועדת ביקורת.21

מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת. דירקטוריו� החברה ימנה מבי� חבריו ועדת ביקורת.21.1

יה,משלושה 
בהכל הדירקטורי
 החיצוניי 
. ורוב חבריה יהיו דירקטורי
 בלתי תלויי
 יו חברי

לרבות כל תפקיד אחר אשר יוטל, בהתא
 להוראות חוק החברות תפקידי ועדת הביקורת יהיו.21.2

. עליה על ידי דירקטוריו� החברה

ובלבד שרוב, המניי� החוקי לדיו� ולקבלת החלטות בועדת הביקורת יהיה רוב חברי הוועדה.21.3

ד 
.ירקטורי
 בלתי תלויי
 ואחד מה
 לפחות דירקטור חיצוניהנוכחי
 ה

ניהול החברה.22

הלפטר או להשעות, בשיקול דעתו, לדירקטוריו� החברה תהיה הסמכות למנות וכ�.22.1 מנהל את

באות
 המקרי
,וושכרוולקבוע את משכורת, כפי שהדירקטוריו� ימצא מעת לעת לנכו� כלליה

י את.מצא לנכו�ובאות
 הסכומי
 כפי שהדירקטוריו� לדירקטוריו� החברה תהיה הסמכות למנות

באות
 המקרי
 ובאות
, כפי שימצא לנכו� ולקבוע את משכורת
 ושכר
, נושאי המשרה בחברה

.הסכומי
 כפי שימצא לנכו�

ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבעלשהמנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוט&.22.2

למנהל הכללי תהיה הסמכות לפטר או להשעות את נושאי.הדירקטוריו� ובכפו& להנחיותיו

.כפי שימצא מעת לעת לנכו�,)למעט דירקטורי
(המשרה 

ביטוח ושיפוי.23

ביטוח אחריות
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החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח, ולהוראות כל די� אחר בכפו& להוראות חוק החברות.23.1

פ עולה שעשה בתוק& היותו נושא משרה אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב

:בכל אחת מאלה, או מקצתההכול, בה

;הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אד
 אחר.23.1.1

ובלבד שנושא המשרה פע
 בתו
 לב והיה לו יסוד, הפרת חובת אמוני
 כלפיה.23.1.2

;סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה

;חבות כספית שתוטל עליו לטובת אד
 אחר.23.1.3

ות כספית שתוטל על נושא המשרה בשל תשלו
 לנפגע הפרה כאמור בסעי&חב.23.1.4

;")חוק ניירות ער$(" �1968ח"התשכ, לחוק ניירות ער )א)(1)(א(נד52

, הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר ע
 הלי  אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו.23.1.5

;ובכלל זה שכר טרחת עור  די�, לרבות הוצאות התדיינות סבירות

ח–" אכיפה מנהליתהלי$" 
) הטלת עיצו
 כספי בידי הרשות(3'הלי  לפי פרקי

ט) הטלת אמצעי אכיפה מנהליי
 בידי ועדת האכיפה המנהלית(4'ח הסדר(1'או


לחוק ניירות) המותנית בתנאי
, להימנעות מנקיטת הליכי
 או להפסקת הליכי

. כפי שיתוק� מעת לעת, ער 

תהא לנושאי המשרה זכות, תה של החברהוזה יכסה את אחרי ככל שחוזה הביטוח הנזכר בסעי&

.בקבלת תגמולי הביטוח, על פני החברה, קדימה

שיפוי

בהחלטה שתתקבל באופ�, החברה רשאית, ולהוראות כל די� אחר בכפו& להוראות חוק החברות.23.2

ע, לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להל�, הקבוע בחוק החברות ליו שהוטלה

בהקע, או שהוציא :כמפורט להל�,ב פעולה שעשה בתוק& היותו נושא משרה

על.23.2.1 לרבות, לטובת אד
 אחר על פי פסק די� נושא המשרה חבות כספית שהוטלה

;פסק די� שנית� בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט

עקב שהוציא נושא משרה, לרבות שכר טרחת עור  די�, הוצאות התדיינות סבירות.23.2.2

ואשר,ת לנהל חקירה או הלי מכסחקירה או הלי  שהתנהל נגדו בידי רשות המו

הסתיי
 בלא הגשת כתב אישו
 נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה 

או שהסתיי
 בלא הגשת כתב אישו
 נגדו א  בהטלת חבות כספית, להלי  פלילי

זו; פלילית כחלופה להלי  פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה –בפסקה

" סיו
 הלי  בלא הגשת כתב אישו
 בעניי� שנחקרה בו חקירה פלילית")א(

,]נוסח משולב[לחוק סדר הדי� הפלילי62משמעו סגירת התיק לפי סעי&

או עיכוב,)"חוק סדר הדי� הפלילי":זה בסעי&�להל( �1982ב"תשמ

ק סדר הדי� לחו 231הליכי
 בידי היוע3 המשפטי לממשלה לפי סעי& 

;הפלילי

חבות כספית שהוטלה על פי חוק–" חבות כספית כחלופה להלי  פלילי")ב(

, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, כחלופה להלי  פלילי

קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק, �1985ו"תשמה

.עיצו
 כספי או כופר, סדר הדי� הפלילי

או, לרבות שכר טרחת עור  די�, סבירות הוצאות התדיינות.23.2.3 שהוציא נושא המשרה

הח, שחויב בה� בידי בית משפט רה או בשמה או בידי אד
בבהלי  שהוגש נגדו בידי

או באישו
 פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה, או באישו
 פלילי שממנו זוכה, אחר

.דורשת הוכחת מחשבה פלילית
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כאמור בסעי&,בשל תשלו
 לנפגע הפרההשהוטלה על נושא המשרחבות כספית.23.2.4

; לחוק ניירות ער )א)(1)(א(נד52

, הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר ע
 הלי  אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו.23.2.5

;ובכלל זה שכר טרחת עור  די�, לרבות הוצאות התדיינות סבירות

בה.23.3 :בכל אחד מאלה, החברה רשאית להתחייב מראש לשפות נושא משרה

ש, 23.2.1רט בסעי& כמפו.23.3.1 אירועי
 שלדעתלהתחייבות לשיפוי תוגבלהובלבד

לסכו
 או הדירקטוריו� צפויי
 לאור פעילות החברה בפועל בעת מת� התחייבות וכ� 

 
ושבהתחייבות, סבירי
 בנסיבות העניי�אמת מידה שהדירקטוריו� קבע כי ה

פ עילות החברה בפועל לשיפוי יצוינו האירועי
 שלדעת הדירקטוריו� צפויי
 לאור

 
בעת מת� ההתחייבויות וכ� הסכו
 או אמת המידה אשר הדירקטוריו� קבע כי ה

ס , סבירי
 בנסיבות העני� מיליו�5של ובתנאי שסכו
 השיפוי הכולל לא יעלה על

ס ח"ש לאו או �25%השווה מההו� העצמי של החברה על פי הדוח הכספי המבוקר

וזאת לכל אחד מנושאי, הגבוה מביניה
, בפועלתשלו
ההסקור הידוע במועד 

ו,המשרה ולכול
 יחד . מצטברבלמקרה בודד

.לעיל23.2.5עד23.2.2 בסעיפי
 כמפורט.23.3.2

.רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבדתהא החברה.23.4

לבהחברה לא תהא רשאית.23.5 יטוח אחריותו של נושא משרה בה ולא תהא רשאית להתקשר בחוזה

:לשפות נושא משרה בה בשל כל אחד מאלה

הפרת חובת אמוני
 כלפי לעניי� שיפוי וביטוח בשל למעט, פרת חובת אמוני
ה.23.5.1

החברה כאשר נושא המשרה פעל בתו
 לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא 

;תפגע בטובת החברה

;למעט א
 נעשתה ברשלנות בלבד, תה בכוונה או בפזיזותהפרת חובת זהירות שנעש.23.5.2

;פעולה מתו  כוונה להפיק רווח אישי שלא כדי�.23.5.3

.או כופר שהוטל עליו עיצו
 כספי, קנס אזרחי, קנס.23.5.4

:בכפו& להוראות חוק החברות.23.6

23.6.1.
המכה� או כיה� מטע
, החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות כל אד

והחברה או על פי בקשתה כנושא  או חברה קשורה של החברה/משרה בחברה בת

בשל,")משרה בחברה האחרת נושא":להל�(או בכל חברה או תאגיד אחרי
/ו

שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוק&, לעיל23.2 בסעי& חבות או הוצאה כמפורט 

לסוגי אירועי
 ובלבד שההתחייבות תוגבל, היותו נושא משרה בחברה האחרת


ולסכו
, בעת מת� ההתחייבות לשיפוי, שלדעת הדירקטוריו� נית� לצפות

.שהדירקטוריו� קבע כי הוא סביר בנסיבות העני�

החברה רשאית לשפות נושא משרה, לעיל 23.6.1 בסעי&מבלי לגרוע מ� האמור.23.6.2

שהוטלה, לעיל 23.2בסעי&ה כמפורט בשל חבות או הוצא, בחברה האחרת בדיעבד

;עליו עקב פעולה שעשה בתוק& היותו נושא משרה בחברה האחרת

תהא בהתא
 למשמעות" נושא משרה"משמעות המונח,זה23הוראות סעי& לעניי�.23.6.3

נושא משרה"לרבות הגדרת המונח(חוק ניירות ער , הנודעת לו בחוק החברות

נ") בכירה . ושאי המשרה בעת מילוי תפקיד
 בחברהוכ� כל חוק אחר החל על
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מבקר פנימי.24

לא יכה� כמבקר פנימי. דירקטוריו� החברה ימנה מבקר פנימי בהתא
 להצעת ועדת הביקורת.24.1

וכ� רואה, קרוב של כל אחד מאלה, נושא משרה בחברה, בחברה מי שהוא בעל עניי� בחברה

.החשבו� המבקר או מי מטעמו

.משרה יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הדירקטוריו� יקבע איזה נושא.24.2

אול
 רשאי הדירקטוריו�, תוכנית הביקורת הפנימית שיכי� המבקר תוגש לאישור ועדת הביקורת.24.3

.לקבוע כי התוכנית תוגש לאישור הדירקטוריו�

רואה חשבו� מבקר.25

בת.25.1 פקידו האסיפה השנתית תמנה רואה חשבו� מבקר עבור החברה ורואה החשבו� המבקר ישמש

.עד תו
 האסיפה השנתית שלאחריה

הדירקטוריו�. שכרו של רואה החשבו� המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי הדירקטוריו�.25.2

.יהיה רשאי להאציל סמכות זו לוועדה של הדירקטוריו�

.הדירקטוריו� ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבו� המבקר.25.3

חתימה בש� החברה.26

.ה בש
 החברה תקבענה מעת לעת על ידי דירקטוריו� החברהזכויות החתימ.26.1

.החות
 בש
 החברה יעשה כ� בצירו& הטבעה של חותמת החברה או על גבי או לצד שמה המודפס.26.2

דיבידנד ומניות הטבה.27

ו.27.1 .או חלוקת מניות הטבה תתקבל על ידי דירקטוריו� החברה/החלטת החברה על חלוקת דיבידנד

לד.27.2 
יבידנד ה
 בעלי המניות במועד ההחלטה על הדיבידנד או במועד מאוחר בעלי המניות הזכאי

.יותר א
 נקבע מועד אחר בהחלטה על חלוקת הדיבידנד

על, א
 לא קבע דירקטוריו� החברה אחרת.27.3 המ מותר יהיה לשל
 כל דיבידנד ה או פקודתחאידי

ל של,ותשלו
 שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של בעל המניה או האד
 הזכאי או במקרה

ששמו נזכר ראשונה במרש
 בעלי המניות ביחסותבעל מניבעלי
 משותפי
 רשומי
 לאותו 

 קבלה של אד
 אשר. כל המחאה כזו תיער  לפקודת האד
 שאליו היא נשלחת. לבעלות המשותפת

שנ וא
 נקבע מועד מאוחר בתארי  הכרזת הדיבידנד– – קבעיותר לזכאות לדיבידנד במועד


או רשו של אחד, במקרה של בעלי
 משותפי
, שמו במרש
 בעלי המניות כבעלי
 של כל מניה


תשמש אישור בנוגע לכל התשלומי
 שנעשו בקשר לאותה מניה ולגביה
, מהבעלי
 המשותפי

.נתקבלה הקבלה

זה.27.4 כל, לש
 ביצוע כל החלטה לפי הוראות סעי& רשאי דירקטוריו� החברה ליישב לפי ראות עיניו

וקוש ובכלל זה לקבוע את השווי לצור , או מניות ההטבה/י שיתעורר בנוגע לחלוקת הדיבידנד

החלוקה האמורה של נכסי
 מסוימי
 ולהחליט כי תשלומי
 במזומני
 ישולמו לחברי
 על סמ  

מ� לקבוע הוראות ביחס לשברי מניות או ביחס לאי, השווי שנקבע כ  
�תשלו
 לסכומי
 קטני

.ח"ש 200

ער$ בני פדיו� ניירות.28

ובלבד, החברה רשאית בכפו& לכל די� להנפיק ניירות ער  הניתני
 לפדיו� בתנאי
 שיקבע הדירקטוריו�

.שינת� אישור האסיפה הכללית להמלצת הדירקטוריו� והתנאי
 שקבע

חשבונות.29

.ולפי כל די� �1968ח"תשכ, החברה תנהל חשבונות ותערו  דוחות כספיי
 לפי חוק ניירות ער .29.1

אח.29.2 
שהדירקטורי
 ימצאורפנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשו
 של החברה או באותו מקו

.ויהיו פתוחי
 לביקורת הדירקטורי
 בשעות העבודה הרגילות, לנכו�

פירוק החברה.30
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או–אזי, בי� מרצו� ובי� באופ� אחר, במקרה של פירוק החברה אלא א
 נקבע במפורש אחרת בתקנו� זה

:תחולנה ההוראות הבאות–של מניה כלשהי בתנאי ההוצאה

נכסי החברה לאחר תשלו
(המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לש
 פירעו� חובותיה.30.1

 ").הנכסי� העודפי�":חובותיה יקראו להל�

יחלק המפרק את הנכסי
 העודפי
 בי� בעלי המניות, כפו& לזכויות מיוחדות הצמודות למניות.30.2

פ פאבאופ� יחסי .לערכ� הנקוב של המניותסוארי

הנוכחי
 של בעלי המניותרגיל באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב.30.3

רשאי המפרק לחלק את הנכסי
 העודפי
 של החברה או כל חלק מה
 בי� בעלי המניות, באסיפה

שהמפרק בעי� וכ� למסור כל נכס מהנכסי
 העודפי
 לידי נאמ� בפיקדו� לזכות בעלי המניות כפי 

.ימצא לנכו�

הודעות.31

הודעה או כל מסמ  אחר שהחברה תמסור ואשר היא רשאית או נדרשת לתת לפי, בכפו& לכל די�.31.1

ו בי� על ידי, ימסרו על ידי החברה לכל אד
 בי� באופ� אישי, או חוק החברות/הוראות תקנו� זה

אובמותמשלוח בדואר במכתב ממוע� לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מני רש
 בעלי המניות

 
לפי אותה כתובת שבעל המניה ציי� בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות או מסמכי
 אחרי

ובי� על ידי משלוח בפקסימיליה לפי מספר שבעל המניה ציי� כמספר למסירת הודעות 

. בפקסימיליה

תו אד
 ששמו לאו, ביחס למניות שבעליה� משותפי
, כל הודעה שיש לית� לבעלי המניות תינתנה.31.2

וכל הודעה שנתנה באופ� זה תהא, נזכר ראשונה במרש
 בעלי המניות כבעלי
 של אותה מניה

.הודעה מספקת לבעלי אותה מניה

ימי3יחשבו כאילו הגיע לייעוד
 תו  31.1 סעי&כל הודעה או מסמ  אחר שישלח לפי הוראות.31.3

 
ו–עסקי 
וא
 נמסרו ביד או נשלחו באמצעות, או בדואר רגיל בישראל/א
 שוגרו בדואר רשו

את. ליעד
 ביו
 העסקי
 הראשו� לאחר קבלת
והגיעכאילוופקסימיליה יחשב כשבאי
 להוכיח

המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב שנשלח בדואר מכיל את ההודעה וכי המסמ  מוע� 

ב ולגבי, ולי
לכתובת הנכונה ונמסר למשרד הדואר כמכתב נושא בולי
 או כמכתב רשו
 נושא

–ביחס להודעה שתפורס
 בעיתוני
. פקסימיליה די להמציא ד& אישור משלוח מהמכשיר השולח

.יו
 הפרסו
 בעיתו� יחשב ליו
 מסירתה של ההודעה לכל בעלי המניות

כרשו
, כל רישו
 אשר נעשה באופ� רגיל במרש
 החברה יחשב כראיה לכאורה לדבר המשלוח.31.4


.באותו מרש

ל.31.5 תת הודעה מוקדמת של מספר ימי
 מסוי
 או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה כשיש צור 

.יבוא יו
 המסירה בחשבו� מספר הימי
 או התקופה, שהיא

תרומות.32


א& א
 התרומה אינה במסגרת שיקולי, החברה רשאית לתרו
 סכו
 כס& סביר למטרה ראויה
 עסקיי

.להשאת רווחי החברה

פרשנות.33

א.33.1 כל אמור במי� זכר א& במי� נקבה במשמע,& הרבי
 במשמע וכ� להיפ כל האמור בלשו� יחיד

.וכ� להיפ 

33.2.
תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנו�, למעט א
 נכללו בתקנו� זה הגדרות מיוחדות למונחי
 מסוימי

או, המשמעות הנודעת לה
 בחוק החברות, זה אלא א
 כ� יש בדבר משו
 סתירה לנושא הכתוב

.לתוכנו
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מ.33.3 ובהר כי לגבי ענייני
 שהוסדרו בחוק החברות באופ� שנית� להתנות על ההסדרי
 להסרת ספק

 תחולנה, ותקנו� זה אינו כולל לגביה
 הוראות שונות מהוראות חוק החברות, לגביה
 בתקנו�

.לגביה
 הוראות חוק החברות

* * *
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