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 תשקיף מדף        
 
 

שאינן ניתנות  פציה הניתנים למימוש לאגרות חובכתבי או, החברה תוכל להנפיק אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, מכוח תשקיף מדף זה
 .ניירות ערך מסחרייםולהמרה 

ירידה במחירי ( 1) "(:הקבוצה)"השפעה גדולה על החברה ועל תאגידים בשליטתה  יבעל שהחברה מעריכה כי הינם ,להלן תמצית גורמי הסיכון
לפירוט המלא בדבר גורמי הסיכון העשויים  ;מגבלה על שינוי שליטה בחברה (3); תלות בעסקיה של בעלת השליטה בחברה( 2);כלי הרכב

והמובא בתשקיף זה בדרך של הפניה  2112במרס  22שפרסמה החברה ביום  2112לשנת  לדוח התקופתי 21סעיף ראה , להשפיע על הקבוצה
שהחברה מעריכה כי הינם בעלי השפעה , להלן תמצית גורמי הסיכון ."(4102התקופתי לשנת  הדוח)" (2112-11-101110: אסמכתא מספר)

שינוי בשיעור הריבית פגיעה ( 1: )בעקיפין של החברה, חברה בת בבעלות מלאה, "(שלמה ביטוח)"מ "שלמה חברה לביטוח בע. גדולה על ש
( 2); יציבות כלכלית של מבטחי המשנה( 2); שינויים רגולטורים ותקדימים משפטיים( 3); סיכוני ביטוח( 2); במחירי מניות וסיכוני אשראי

לפירוט  .סיכוני מוניטין( 1); םיסיכונים תפעולי( 0); השליטה תלתלות בבע( 0); תמחור פרמיות ביטוח שלא בהתאם להערכה האקטוארית
   . 2112לדוח התקופתי לשנת  1.2.12ראה סעיף , המלא בדבר גורמי הסיכון העשויים להשפיע על שלמה ביטוח

 ."(הבורסה)"אביב -החברה הינה חברה פרטית אשר אגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

' כמפורט בסעיף ח ,('יאסדרה )לטובת הנאמן לאגרות החוב  יםבשעבוד מובטחות( 'יאסדרה )ה כלפי מחזיקי אגרות החוב החבר ויותהתחייב
מובטחות בשעבודים לטובת הנאמן ( 'סדרה יב)התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב , 2112לדוח התקופתי לשנת ' לפרק ב( ב)2

סדרה )התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב , 2112לדוח התקופתי לשנת ' לפרק ב( ב)3' כמפורט בסעיף ח, ('סדרה יב)לאגרות החוב 
והתחייבויות   2112לדוח התקופתי לשנת ' לפרק ב( ב)0' כמפורט בסעיף ח, ('סדרה יד)מובטחות בשעבודים לטובת הנאמן לאגרות החוב ( 'יד

' לפרק ב( ב)0' כמפורט בסעיף ח, ('סדרה טו)מובטחות בשעבודים לטובת הנאמן לאגרות החוב ( 'טו סדרה)החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב 
 .2112לדוח התקופתי לשנת 

לפרטים אודות התחייבויות : למעט כמפורט להלן, ידי החברה-או הגבלות על חלוקת דיבידנד על/למועד התשקיף לא קיימים סייגים ו נכון
לדוחות ( 1)ג13ראה ביאור , לעמידה באמות מידה פיננסיות העשויות להשפיע על יכולתה לחלק דיבידנדים החברה כלפי גורמים מממנים

לפרטים אודות . המובא בדרך של הפניה, "(4102לשנת  הכספיים הדוחות)" 2112הכספיים המאוחדים אשר צורפו לדוח התקופתי לשנת 
( 2)ג13-ו( 3)ג13, (2)ג13ראה ביאורים , כלפי גורמים מממנים, ל.א.ה ושלמה כשלמה תחבור, התחייבויות כאמור בהן התחייבו שלמה רכב

כמפורט , על שלמה ביטוח חלות מגבלות לעניין חלוקת דיבידנדים בהתאם לדרישות הדין החל עליה, כן-כמו. 2112לשנת  לדוחות הכספיים
 . 2112לשנת  ב לדוחות הכספיים2בביאור 

, התשקיף למועד, עוסקת, "(שלמה השכרות)" בחברה השליטה בעלת של מלאה בבעלות פרטית חברה, מ"בע( 1810) שלמה רכב השכרות
  .פעילויות לתיחום הסדר השליטה בעלתאו /ו שלמה השכרות ולבין החברה בין נקבע לא, התשקיף למועד. קירור רכבי השכרת בתחום

אשר , חברה בת בבעלות מלאה של החברה, מ"שלמה רכב בע. וש' טו-ו 'יד', יב', אגרות החוב של החברה מהסדרות יא, נכון למועד התשקיף
אגרות החוב של ת ומדורג , כמו כן. מ"ידי מידרוג בע-על, אופק יציב, A2 בדירוג מדורגות, "(שלמה רכב)"ערבה לאגרות החוב האמורות 

 .Standard & Poor's Maalotידי -על (ilA/Stable)בדירוג , ושלמה רכב' יב-ו' החברה מהסדרות יא

ובאתר האינטרנט של , www.magna.isa.gov.il: בכתובת, ניתן לעיין בנוסחו המלא של התשקיף באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך
 .http://maya.tase.co.il: בכתובת, הבורסה
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 מ"שלמה החזקות בע.ש

  "(החברה" -בתשקיף זה ) 

 מבוא - 1 פרק

 כללי 1.1

שינתה  8002בנובמבר  3ביום  .כחברה פרטית מוגבלת במניות, 9191החברה התאגדה בשנת 

  . החברה את שמה לשמה הנוכחי

 

בחודש דצמבר . "(הבורסה)"אביב -בתל נרשמו מניותיה של החברה למסחר בבורסה 9123בשנת 

חוק )" 9111-ט"התשנ בהתאם לחלק השמיני לחוק החברות, מיזוג בעקבות השלמת 8090

ל "בין החברה לבין חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאות של מר שלמה שמלצר ז, "(החברות

הפכה ( ולבין חברה ייעודית שהוקמה לצורך המיזוג)בעלת השליטה בחברה , עתליה שמלצר' והגב

וחברת אגרות )כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך , החברה לחברה פרטית שהינה תאגיד מדווח

  1.ומניותיה נמחקו מהמסחר בבורסה, (כהגדרת המונח בחוק החברות, חוב

 
 ואישורים היתרים 1.1

 לפרסוםפי כל דין -שיונות הדרושים עליהאישורים והר, החברה קיבלה את כל ההיתרים

ניירות  לחוק( ו)א83 יףבסע כאמור המדף תשקיףפי -לציבור עלניירות הערך  הצעת. התשקיף

 הפרטים יושלמו שבומדף הצעת  דוחפי -על תיעשה, "(ערך ניירות חוק)" 9192-ח"התשכ, ערך

 "(.מדף הצעת דוח)" הצעה לאותה המיוחדים

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

 םהבעת דעה על טיב ואין בו משום, המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם

 .של ניירות הערך המוצעים

למימוש כתבי אופציה ל, שאינן להמרההחוב  אגרותל עקרוני המתייחס אישורנתנה  הבורסה

אשר , "(המוצעים הערך ניירות)" מסחריים ערך ניירותלו להמרה ניתנות שאינן לאגרות חוב

 . יוצעו באמצעות דוחות הצעת מדף

אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או אין לראות באישור האמור 

 ניירותשל  םואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיב, לשלמותם

 .מדף הצעת בדוח יוצעוהערך המוצעים או על המחיר בו הם 

 ,למסחרהמוצעים מהווה אישור לרישום ניירות הערך  אינו האמורהאישור העקרוני  מתן

פי דוח -למסחר על הערך המוצעיםיהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות  למסחר והרישום

                                                 
עתליה שמלצר באמצעות חברות פרטיות ' ידי הגב-מלוא הונה המונפק והנפרע של החברה מוחזק על, התשקיףכי נכון למועד , יצויין 1

ידו -לטובת תאגיד בנקאי ומוחזקות עלמשועבדות , מתוך המניות המוחזקות באמצעות חלק מהחברות הפרטיות כאמור. בשליטתה
בחודש דצמבר )מזכויות ההצבעה בה  8%..1-של החברה וכמהונה המונפק  1.80%-מניות המהוות כ, התשקיף למועד נכון, בנאמנות

מניות החברה משעבוד והועברו  (בה ההצבעה מזכויות 31.22%-וכ החברה של המונפק מהונה 32.2%-כהמהוות ) 292,3,0,,שוחררו  8092
חברות מניות ממניות החברה המוחזקות באמצעות  89,,09,, כן-כמו(. חזקו בנאמנותומהתאגיד הבנקאי לידי החברות הפרטיות עבורן ה

  .כהגדרת המונח בחוק החברות, הינן מניות רדומותבנות של החברה 
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, (הצעת מדף של ניירות ערך)הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך 

 ..800-ו"התשס

המוצעים התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך  משום האמורהאישור העקרוני במתן  אין

פי -למסחר עלהערך המוצעים על אישור בקשה לרישום ניירות . דוח הצעת מדף פי-למסחר על

בעת הגשת  בתוקף שיהיופיו כפי -תקנון הבורסה וההנחיות על הוראות יחולודוח הצעת מדף 

 .פי דוח הצעת מדף-על למסחרהבקשה לרישום 

 ועודפים קרנות, הון מניות 1.1

 : בשקלים חדשים נומינליים 9.3.9

 ועד פרסום התשקיףהון המניות הרשום במ
ח ערך נקוב "הון מונפק ונפרע בש

 למועדה התשקיף 
 נ"ח ע"בש

80,.09,280 30,000,000 

 

 :(ח"ש מיליוניב) 809. יוניב 30של החברה ליום  המניות לבעלי המיוחסההון  9.3.8

 הון מניות  ,8
 על מניות  פרמיה 9.3
 קרנות הון אחרות  .90
 יתרת רווח  .99

 עלות מניות החברה המוחזקות בידי חברה מאוחדת – בניכוי (11)  
 ההון המיוחס לבעלים של החברההכל  ךס 511
 שליטה מקנות שאינן זכויות 98

 הון כ"הס 549
  

 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  הרשוםמניות ההון ב שינויים 9.3.3

 הרשום בהון שינויים בוצעו לא( .809 יוניב 30) הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר

 .החברה של

 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  המונפקמניות ההון ב שינויים 9.3.2

 המונפק בהון שינויים בוצעו לא( .809 יוניב 30)תאריך הדוח על המצב הכספי  לאחר

 .החברה של

 במחזורחוב של החברה הנמצאות  אגרות 1.4

סמוך למועד התשקיף  שבמחזור החברה של החוב אגרות אודות פרטים הלןל 9.2.9

  2(:ח"בש)

 לרבות, הנקוב הערך יתרת הערך הנקוב יתרת סדרה
 שרלבנטי ככל, הצמדה

 הבורסאי השווי הצבורה הריבית סכום

  289,713,754  965,052  285,003,033  271,445,473 'סדרה יא
  156,078,045  1,181,171  148,575,007  148,575,007 'סדרה יב
  22,429,375  529,284  22,028,023  21,250,000 'סדרה יג
  816,578,693  6,672,805  778,919,257  770,357,258 'סדרה יד
  490,257,196  5,833,142  449,777,244  449,777,244 'סדרה טו

                                                 
 ..809 נובמברב 88נכון ליום   2
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 לרבות, הנקוב הערך יתרת הערך הנקוב יתרת סדרה
 שרלבנטי ככל, הצמדה

 הבורסאי השווי הצבורה הריבית סכום

  228,698,845  365,113  229,571,493  229,341,000 'סדרה טז
     

 

 וליום 8092 בדצמבר 39 ליום נכון, במחזורשהחברה  שלאודות אגרות חוב  לפרטים 9.2.8

 8092לדוח התקופתי לשנת  שצורף הדירקטוריון לדוח 'ח סעיףראה , .809 ביוני 30

, (,09-09920-.809: אסמכתא מספר) .809 במרס .8שפורסם ביום , של החברה

 לדוח 'ח סעיףו"( 1114הדירקטוריון לשנת  דוח)"בדרך של הפניה בתשקיף זה המובא 

אסמכתא ) .809 ביוני 30 ביום שהסתיים לרבעון החברהשצורף לדוח  הדירקטוריון

 הדירקטוריון דוח)" .809 אוגוסטב 89שפורסם ביום  ,(09-90.839-.809:מספר

, "(גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב"הכותרת  תחת"( )1111 שנת שלשני ה לרבעון

להיסטורית דירוגי אגרות החוב של החברה  .הפניה של בדרך זה בתשקיף יםהמובא

 של השני לרבעוןהדירקטוריון  לדוח( 90)'חראה סעיף , ודירוגי מנפיק של שלמה רכב

: מספר אסמכתא) .809 יוניב 83ם של החברה מיום ידיווחים מיידילוכן  .809 שנת

  (.09-0999.0-.809: מספר אסמכתא) .809בינואר  89ומיום ( .09..09-0-.809

עמדה , שלוש השנים שקדמו למועד פרסום התשקיף במהלךלמיטב ידיעת החברה  9.2.3

החברה בכל תנאי אגרות החוב של החברה שבמחזור ובכל תנאי ההתחייבות לפי 

 אגרות בתנאילמיטב ידיעתה  החברה עומדת התשקיף למועד נכון. שטרי הנאמנות

 .ללעי כאמור הנאמנות שטרי ולפי שבמחזור החברה של החוב
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 הון החברה והמחזיקים בו - 2 פרק

 כללי -הון החברה  2.2

 "(.רגילות מניות)"ח ערך נקוב כל אחת "ש 1הון המניות של החברה מורכב ממניות רגילות בנות 

  האחרונות השנים בשלושהתפתחות הון החברה  2.2

 רשום הון 2.2.1

בשלוש שנים שקדמו למועד פרסום התשקיף לא חל כל שינוי בהונה הרשום של 

 . החברה

 המונפק בהון התפתחויות 2.2.2

בשלוש שנים שקדמו למועד פרסום התשקיף לא חל כל שינוי בהונה הרשום של 

 . החברה

 :כ הון מניות במועד פרסום התשקיף"סה 2.2.2

ח "ש 2מספר מניות בנות 
 כל אחת ערך נקוב

  ערך נקוב ח"בש

 הון רשום 2303330333 2303330333
 *הון מונפק ונפרע 230,300,23 230,300,23
 בדילול מלא0 הון מונפק ונפרע 230,300,23 230,300,23

 מניות רדומות כהגדרתן בחוק החברות  1310120כולל  *

 החברהערך של  בניירות המחזיקים 2.2

 המוחזקים החברה של ערך ניירות אודות0 לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה0 לפרטים 2.2.1
 תשקיףלמועד ה הסמוך במועד0 בחברה בכירה משרה ונושאיעניין  יידי בעל-על

 אחזקות מצבת בדבר החברה דיווחיראה 0 חודשים( 12) עשר שניםמועד שקדם לו בלו
  .(2312-31-232122 אסמכתא מספר) 2312 נובמברב 20מיום 

' ידי הגב-מלוא הונה המונפק והנפרע של החברה מוחזק על0 התשקיףנכון למועד  2.2.2
מתוך המניות המוחזקות . עתליה שמלצר באמצעות חברות פרטיות בשליטתה

משועבדות לטובת תאגיד בנקאי 0 באמצעות חלק מהחברות הפרטיות כאמור
מהונה  0.23%-מניות המהוות כ0 התשקיף למועד נכון0 ידו בנאמנות-ומוחזקות על

שוחררו  2312בחודש דצמבר )מזכויות ההצבעה בה  2%,.0-חברה וכהמונפק של ה
 מזכויות %,20.2-וכהחברה  של ונפקהמ מהונה 12%.,2-המהוות כ 10,1,0213

מניות החברה משעבוד והועברו מהתאגיד הבנקאי לידי החברות  0שלה ההצבעה
מניות ממניות החברה  01310120 כן-כמו(. חזקו בנאמנותוהפרטיות עבורן ה

כהגדרת המונח 0 הינן מניות רדומות חברות בנות של החברההמוחזקות באמצעות 
 .בחוק החברות

 גע למניות החברה בנו הסכמים 2.2

 0יותלא קיימים הסכמים בין בעלי המנ0 נכון למועד התשקיף0 ידיעת החברה ומנהליה למיטב

עניין האמורים בין בעלי כן לא קיימים הסכמים ו0 בינם לבין עצמם0 לעיל 2.2המתוארים בסעיף 

 .בנוגע להחזקותיהם במניות החברה 0לבין החברה
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 החברה של וקשורות בנות חברות של ערך בניירות החזקות 2.2

ולא  יםמחזיקונושאי משרה בכירה בחברה אינם עניין  יבעל0 ומנהליה לפי מיטב ידיעת החברה

תשקיף הבמועד סמוך למועד פרסום 0 החזיקו בניירות ערך בחברות בנות וקשורות של החברה
  .חודשים לתאריך התשקיף 12-ובמועד שקדם ב

ל שלמה "מנכ 0אורי אומיד מר ביטוח לבין חברה בשליטת התקשרות בין שלמהכי במסגרת 0 יצוין

0 אופציות חברת הניהולהתחייבה שלמה ביטוח להקצות ל0 "(חברת הניהול" -בפסקה זו) ביטוח

לדוח ' לחלק ד 21כמפורט בתקנה מהון המניות של שלמה ביטוח  0%הניתנות למימוש לעד 

( 31-301,31-,231: מספר אסמכתא) ,231במרס  ,2אשר פורסם ביום  2312התקופתי לשנת 

  1."(2122התקופתי לשנת  הדוח)"

 ריכוז נתונים  2.2

 ח ערך נקוב הון מניות "ש 1לכל  החברהלבעלי המניות של  המיוחסההון  2.0.1

 בתוצאותיה להתחשב מבלי ,231 יוניב 23 ליום החברהפי דוחותיה הכספיים של -על
 של העצמי והונה0 ח"ש 0.,2-כ הינו ,231 יוניב 23 יום לאחר החברה של הכספיות

 21ליום  החברה של הכספיים דוחותיהפי -עלח ערך נקוב הון מניות "ש 1לכל  החברה
 . בהתאמה0 ח"ש 21.2-וכח "ש 22.0-כ הינו0 2312-ו 2312בדצמבר של השנים 

ח ערך נקוב הון מניות של "ש 1-ל החברההמיוחס לבעלי המניות של  הנקי הרווח 2.0.2
 החודשיםששת ול 2312-ו 2312בדצמבר  21לשנים שהסתיימו ביום  החברה

 . בהתאמה0 ח"ש 1.0-ח וכ"ש ,.2-כ0 ח"ש ,.2-כ היה0 ,231הראשונים של שנת 

 

                                                 
ידי האורגנים המוסמכים בחברה ובשלמה -על הניהול לחברת האמורה האופציות הקצאת אושרה טרם התשקיף למועד נכון כי יצוין  1

 . ביטוח
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 הזכויות הנלוות למניות החברה - 3 פרק

של  בדרךתקנון החברה בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה  הוראות 1.3

: אסמכתא מספר) 2132 ביולי 1דוח מיידי של החברה מיום כפי שצורף ל, תקנון החברההפניה ל

2132-13-319432.) 

פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )לתקנות ניירות ערך ( ד)22להלן פירוט ההסדרים כמפורט בתקנה  1.2

-ט"התשנ, שנקבעו בתקנון החברה לפי הוראות חוק החברות, 3424-ט"התשכ, (מבנה וצורה –

 "(:חוק החברות)" 3444

הדירקטורים ימונו או יועברו  :לחוק החברות 222-ו 94 ההסדר בתקנון לפי סעיפים 1.2.3

ממשרתם אף לפני תום תקופת הכהונה בהחלטה רגילה באסיפה הכללית או 

לתקופה ובמועדים שיפורטו בהחלטת בעלי המניות , באמצעות הודעה בכתב לחברה

, ידי האסיפה הכללית-הועבר דירקטור מתפקידו על. לפי העניין, או בהודעה לחברה

 .  בירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכלליתתינתן לדירקטור הזדמנות ס

בכפוף למספר המרבי של הדירקטורים , לדירקטורים תהא הזכות בכל עת ומזמן לזמן

למנות כל אדם אחר לדירקטור אם שלם מילוי מקום , כפי שנקבע בתקנון החברה

כל דירקטור שיתמנה כאמור לעיל יכהן . שנתפנה באקראי ואם בתוספת לדירקטוריון

 . למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה עד

אסיפות כלליות שנתיות תכונסנה  :לחוק החברות( א)23ההסדר בתקנון לפי סעיף  1.2.2

 39-ידי הדירקטוריון אך לא יאוחר מ-לפחות אחת לשנה במועד ובמקום שיקבע על

אסיפה כללית שאיננה אסיפה שנתית . חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה

החברה אינה חייבת לקיים אסיפה שנתית , על אף האמור. מיוחדת תהא אסיפה

אלא אם כן , וזאת, אלא ככל שהדבר נחוץ למינוי רואה חשבון מבקר, כאמור לעיל

  .אחד מבעלי המניות או הדירקטורים דרש לקיימה

המניין החוקי לקיום אסיפה : החברות לחוק( א)17 סעיף לפי החברה בתקנון ההסדר 1.2.1

מיופה ידי -או על םבעצמהנוכחים  ,מניות שני בעליכחות של לפחות כללית הוא נו

תוך מחצית השעה מן , לפחות שליש מקולות ההצבעה ים או מייצגיםהמחזיקו ,כוח

 .המועד שנקבע לפתיחת האסיפה

בכל אסיפה כללית ייבחר יושב ראש : לחוק החברות( ב) 71ההסדר בתקנון לפי סעיף  1.2.9

ש האסיפה תיעשה בתחילת הדיון באסיפה שייפתח בחירת יושב רא. לאותה אסיפה

  .ידי דירקטור שהדירקטוריון הסמיך לעניין זה-או על, ידי יושב ראש הדירקטוריון-על

דקות מהמועד שנקבע לאסיפה או אם  39אם לא הופיע יושב הראש לאסיפה תוך 

או , יבחרו בעלי המניות הנוכחים באחד מהדירקטורים, סירב לשבת בראש האסיפה

 –יהיה דירקטור נוכח או אם כל הדירקטורים הנוכחים יסרבו לשבת בראש אם לא 

ובלבד שהנבחר כאמור  ,יבחרו באחד מבעלי המניות הנוכחים לשבת בראש האסיפה

 .הסכים לשבת בראש האסיפה

בהצבעה בדירקטוריון יהא כל : לחוק החברות 311ההסדר בתקנון החברה לפי סעיף  1.2.9

 .החלטות בדירקטוריון התקבלו ברוב רגיל. אחד לכל דירקטור
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החברה , בכפוף להוראות כל דין: לחוק החברות 294ההסדר בתקנון החברה לפי סעיף  1.2.2

בשל נזק עקב , כולה או מקצתה, נושא משרה בה מאחריותו, אשרשאית לפטור מר

  .הפרת חובת הזהירות כלפיה

 אותם עם בקשר התקנון הוראות של תמציתי תיאור הינו לעיל כאמור החברה תקנון הוראות תיאור

 .החברה תקנון של המלא בנוסח לעיון תחליף המהוו אינו והוא, נושאים
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 וייעודהההנפקה תמורת  - 4 פרק

 תמורת ההנפקה  1.4

 כל תהיה לא כן ועל, כלשהם ערך ניירות מציעה אינה החברה זה מדף תשקיף פרסום במועד

 .התשקיף פרסום בעקבות מיידית תמורה

 יעוד התמורה  1.4

התמורה , פי דוחות הצעת המדף-פי תשקיף זה ועל-במידה ויוצעו בעתיד ניירות ערך לציבור על

או כפי /כפי שתחליט החברה מעת לעת ו, שתתקבל מהנפקות אלה תיועד למטרות שונות

תפרט החברה את האופן , ככל שיהיו כאלה, בדוחות הצעת המדף. שיפורט בדוחות הצעת המדף

היה וייקבע ייעוד ספציפי . פקה עד למועד בו תעשה בה שימושבו תשקיע את תמורת ההנ

 . הוא יפורט בדוח הצעת המדף, שתפרסם החברה, פי דוח הצעת המדף-לתמורת ההנפקה על

 סכום מינימאלי 1.4

החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם וממילא לא תהיה כל , במועד תשקיף זה, כאמור לעיל

 .ףתמורה מיידית בעקבות פרסום התשקי
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  התפתחותה ועסקיה, תיאור עסקי החברה - 5 פרק

   כללי 5.1

פרטי התשקיף וטיוטת (ב לתקנות ניירות ערך 6ותקנה ) 1א(44בהתאם לתקנה  5.1.1

עסקיה של תיאור , ")תקנות פרטי תשקיף(" 1969-ט"תשכה, )מבנה וצורה –תשקיף 

נכלל , ")הקבוצה: "להלן ביחד(והחברות הבנות והקשורות של החברה  החברה

בדוח התקופתי לשנת , תיאור עסקי החברה –' בתשקיף זה בדרך של הפניה לפרק א

בנובמבר   24שפרסמה החברה ביום  2014דוח המשלים לדוח התקופתי לשנת ל ,2014

לדוח הרבעוני של  ,")המשלים הדוח(" )2015-01-161964 :אסמכתא מספר( 2014

 2015במאי  28אשר פורסם ביום , 2015 סבמר 31החברה לתקופה שנסתיימה ביום 

לדוח הרבעוני של החברה לתקופה שנסתיימה ו )2015-01-032352: אסמכתא מספר(

-2015-01: אסמכתא מספר( 2015 באוגוסט 26אשר פורסם ביום , 2015 ביוני 30ביום 

  ").2015 לשנת שנירבעון  דוח) ("105231

שחלו לאחר מועד חתימתו של , לשינויים וחידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה 5.1.2

א לתקנות פרטי 56כהגדרתו בתקנה , ראה דוח אירועים, 2015רבעון שני לשנת דוח 

 .  לתשקיף 8.2המובא בסעיף , תשקיף

  של החברה ) פעילות(פרטים אודות חברות בנות וחברות קשורות מהותיות  5.2

 והאחזקות, של החברה  אודות חברות בנות וחברות קשורות מהותיותרטים להלן פ 5.2.1

  :נכון למועד התשקיף במניותיהן

  התאגיד המחזיק  פעילות  החברה המוחזקת  
שיעור החזקה 
של התאגיד 
  המחזיק

שמות 
המחזיקים 
  הנוספים

1. 

 שלמה רכב. ש
שלמה ("מ "בע

  ")רכב
  -  100%  החברה  ליסינג תפעולי

2. 
מ "בע ל.א.שלמה כ

  ")שלמה כאל("
ליסינג תפעולי 

ומימוני 
  לפרטיים

שלמה .וש )40%(שלמה תחבורה 
מ "בע) 2000(מכירת רכב 

- באמצעות ניו )40%") (ר.מ.ש("
  מ"קופל שלמה בע

80%  
כרטיסי אשראי 

מ "לישראל בע
)20%(  

3. 

 שלמה תחבורה
מ "בע) 2007(

 ")שלמה תחבורה("
השכרה לזמן 

  קצר
  -  100%  החברה

4. 

שלמה החזקות . ש
מ "בע עסקי ביטוח

שלמה החזקות ("
  *")עסקי ביטוח

  -  100%  החברה  ביטוח

5. 

S.C. New Kopel 
Romania S.R.L. 

  

ליסינג תפעולי 
והשכרה לזמן 

  קצר
  -  100%  החברה

6. 

Union Motors 
Romana S.R.L. 

 
  -  100%  החברה  מכירת רכב

הונה המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של שלמה ביטוח במלוא , חברת החזקות שמחזיקה נכון למועד התשקיף  *
 .מ"בע) 1998(פ שווקים פיננסים סוכנות לביטוח .וסוכנות הביטוח ש
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, הדיבידנדים, של חברות בת וחברות קשורות מהותיות של החברה) הפסדים( רווחים 5.2.2

 : הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה או שזכאית לקבל מהן

חברות בת וחברות קשורות של ) הפסדים( פרטים אודות רווחיםל 5.2.2.1

הריבית ודמי הניהול שקיבלה מהן או , הדיבידנדים, מהותיות של החברה

 13מובאים כאן בדרך של הפניה לתקנה , 2013מהן בשנת  שזכאית לקבל

 2014במרס  30אשר פורסם ביום , 2013לשנת  לדוח התקופתי' בפרק ד

 .")2013התקופתי לשנת  הדוח) ("2014-01-030573: אסמכתא מספר(

חברות בת וחברות קשורות של ) הפסדים( פרטים אודות רווחיםל 5.2.2.2

הריבית ודמי הניהול שקיבלה מהן או , הדיבידנדים, מהותיות של החברה

 13מובאים כאן בדרך של הפניה לתקנה , 2014מהן בשנת  שזכאית לקבל

 . 2014לשנת  לדוח התקופתי' בפרק ד

חברות בת וחברות קשורות של ) הפסדים( רווחיםלהלן פרטים אודות  5.2.2.3

הריבית ודמי הניהול שקיבלה מהן או , הדיבידנדים, מהותיות של החברה

 ביוני 30לאחר יום לגבי התקופה ו 2015ביוני  30ליום  מהן שזכאית לקבל

   ):ח"באלפי ש(עד למועד התשקיף ו 2015

  שם החברה  

) דסהפ( חרוו
 לפני מס
לתקופה 

שהסתיימה 
ביוני  30ביום 

2015  

) הפסד( חרוו
אחרי מס 
לתקופה 

שהסתיימה 
ביוני  30ביום 

2015  

 30לתקופה שהסתיימה ביום 
  2015ביוני 

ועד  2015ביוני  30לאחר יום 
  מועד התשקיף

 דיבידנד
 דמי
  לוניה

 דיבידנד  ריבית
 דמי
  לוניה

  ריבית

 - - -  -  -  18  18  33  שלמה רכב .1

 - - -  -  -  -  2  2  *ל.א.שלמה כ .2

 - - -  -  -  -  7  10  שלמה תחבורה .3

4. 
שלמה החזקות 
 1 - -  ***  -  -  11  17  **עסקי ביטוח

5. 

S.C. New 
Kopel 

Romania 
S.R.L. 

  

)1(  )1(  -  -  ***  - - *** 

6. 

Union Motors 
Romana S.R.L. 

 
***  ***  -  -  ***  - - *** 

יתרתה בדוח , בהתאם. ידי שלמה רכב ושלמה תחבורה-ל מוחזקת בעקיפין על.א.שלמה כ לתשקיף 5.2.1בסעיף  כאמור   *
  . נכללת גם במסגרת יתרתן של שלמה רכב ושלמה תחבורה, הכספי הנפרד של החברה

ומזכויות ההצבעה של שלמה ביטוח במלוא הונה המונפק והנפרע , חברת החזקות שמחזיקה נכון למועד התשקיף  ** 
  .מ"בע) 1998(פ שווקים פיננסים סוכנות לביטוח .וסוכנות הביטוח ש

  .ח"סכום הנמוך ממיליון ש*** 
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 2014בדצמבר  31הסברי דירקטוריון החברה למצב ענייני החברה ליום  5.3

של הפניה  מובאים בדרך 2014בדצמבר  31הסברי דירקטוריון החברה למצב ענייני החברה ליום 

   .וכן בדוח המשלים 2014לדוח הדירקטוריון שצורף לדוח התקופתי לשנת 

  

 2015ביוני  30הסברי דירקטוריון החברה למצב ענייני החברה ליום   5.4

מובאים בדרך של הפניה  2015 יוניב 30הסברי דירקטוריון החברה למצב ענייני החברה ליום 

 . 2015רבעון שני לשנת  לדוח הדירקטוריון שצורף לדוח
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 דירקטוריון החברה - 6 פרק

 בעלי השליטה בחברה  6.6

ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בה מר שלמה שמלצר "יו, נפטר מייסד החברה, 4102בחודש יולי 

הגברת עתליה , נכון למועד התשקיףו 4102באוגוסט  42החל מיום , בעקבות האירוע המצער. ל"ז

נשיאת החברה מכהנת כ ,בחברה השליטה ובעלתל "ז שמלצר שלמה מר של רעייתו שמלצר

, מורשית חתימה עצמאית ואחראית על מערך פרסוםכ כהונתה על נוסף, וזאת, דירקטוריתוכ

  .של הקבוצה תדמיתהצ ו"יח

 דירקטוריון החברה  6.6

 :נכון למועד התשקיף להלן פרטים אישיים ומקצועיים לגבי הדירקטורים של החברה
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 אסי שמלצר  
 (ר הדירקטוריון"יו)

 עתליה שמלצר 
, דירקטורית, נשיאת החברה)

מורשית חתימה עצמאית 
, ואחראית על מערך פרסום

 (צ ותדמית"יח

 יוסף דאובר נירה דרור אריה זייף  טובי שמלצר

 41100109/0 4010010902 111/10922/ 1111/10910 4210010921 1011010911 :תאריך לידה
 :מספר תעודת זהות

 
1428/8022 

 
11/840920 

 
1/4491911 19194284 104142000 111221082 

רמת , 1דבורה הנביאה  הרצליה, 44הרצפלד  פתח תקווה 44היצירה  ניר צבי 18/. ד.ת צהלה, 42בת יפתח  :דין-מען להמצאת כתבי בי
 212/1, השרון

 רמת השרון, 8הקישון 

 ישראלית . ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית  :נתינות
הועדה , ועדת ביקורת לא לא לא : חברות בועדות הדירקטוריון

לבחינת הדוחות הכספיים 
 . וועדת תגמול

הועדה לבחינת , ביקורתועדת 
הדוחות הכספיים וועדת 

 .תגמול

הועדה , ועדת ביקורת
לבחינת הדוחות הכספיים 

 .וועדת תגמול
של חברות , עובד של החברה

של חברות קשורות או של , בנות
 :בעל עניין בה ופירוט התפקיד

רכש משותף ודירקטור  מנהל
במסגרת הסכם  בחברות בנות

 .ניהול

לחברה מספקת שירותים 
 .באמצעות חברה בשליטתה

ל "משנה למנכ. כן
ל שיווק ופרסום "וסמנכ

 .בשלמה ביטוח

 לא לא לא

 דירקטור חיצוני לא דירקטור חיצוני  לא לא לא :בלתי תלוי/דירקטור חיצוני
תחילת כהונה ; 0111814118 :מועד תחילת כהונה

מיום  –ר דירקטוריון "כיו
011114102 

4211814102 4211814102 0011414119 401014119 
 

1911414104 

בוגר מנהל עסקים  :השכלה
, מונד'אוניברסיטת ריצ)

מנהל )מוסמך ; (אנגליה
אוניברסיטת ( עסקים

 .'בורנמות

, בוגר מנהל עסקים .תיכונית
אוניברסיטת נובה 

 .NSUרן פלורידה 'סאות

בוגר  -( B.A)תואר ראשון 
, כלכלה חקלאית

האוניברסיטה העברית 
 .בירושלים

בוגרת כלכלה ומנהל עסקים 
; (אוניברסיטת תל אביב)

מוסמכת במנהל עסקים 
 (.אוניברסיטת תל אביב)

B.A  בכלכלה
וסטטיסטיקה 

, האוניברסיטה עברית)
תעודה במנהל ; (ירושלים

האוניברסיטה )עסקים 
 M.A; (ירושלים, העברית

אוניברסיטת )במשפטים 
 (.בר אילן

עיסוק בחמש השנים 
 :האחרונות

, ר דירקטוריון החברה"סגן יו
ל ודירקטור שלמה "מנכ

 . תחבורה

צ "יח, אחראית מערך פרסום
, ותדמית של הקבוצה
, דירקטורית בחברה

דירקטורית באפקון החזקות 
ר .י.דירקטורית בש, מ"בע

 .  ן"שלמה נדל

ל "ל וסמנכ"משנה למנכ
שיווק ופרסום בשלמה 

 .ביטוח

, מ"ל חברת דובק בע"מנכ
רקטור בכרמל אולפינים די
דירקטור בכור , מ"בע

דירקטור , מ"תעשיות בע
בחברת מפעלים 

 .מ"פטרוכימיים בע

דירקטורית בחברות ויועצת 
תיירות , בתחומי תעופה

 ; ומלונאות

לרבות , כהונה כדירקטור
דירקטור חיצוני בחברות 

נייס , שונות מביניהן
קבוצת ו מ"מערכות בע

 . מ"דלק בע
 

ת /תאגידים נוספים בהם מכהנ
 :כדירקטור

, מ"קבוצת גולד בונד בע
נמל , מ"מספנות ישראל בע
ר .י.ש, מ"מספנות ישראל בע

יומן , מ"שלמה יבוא רכב בע
ר .י.ש מ"אקסטנשנס בע
 ,מ"בע 4102שלמה יזום ובניה 

ר .י.ש ,מ"קבוצת גולד בונד בע
ר .י.ש ,מ"שלמה יבוא רכב בע

, מ"בע 4102שלמה יזום ובניה 
 ,מ"ר שלמה פרויקטים בע.י.ש

ומספר חברות פרטיות 
 . נוספות בבעלותה

מפעלים פטרוכימיים  
קרן מפעל , מ"בישראל בע

הפיס על שם מיכאל 
הועד האולימפי , לנדאו

ארדליה אחזקות , לישראל
 .מ"קבוצת דלק בע, מ"בע

ה לביטוח שלמה חבר. ש
עלי מים מפ -שרונים , מ"בע

ייעוץ  BHI ,מ"וביוב בע
( ישראל)השקעות גלובליות 

קולפלנט , (ר"יו)מ "בע
נירה דרור , מ"אחזקות בע

מ "ק ווקלטק בע'יקג'מג
 ר קרן מנוף"יו, (צ"דח)

 דירקטור אס.פי.סי.קיי
ר ועדת האשראי בכנף "יוו
 (.קבוצת כלל ביטוח)
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 אסי שמלצר  
 (ר הדירקטוריון"יו)

 עתליה שמלצר 
, דירקטורית, נשיאת החברה)

מורשית חתימה עצמאית 
, ואחראית על מערך פרסום

 (צ ותדמית"יח

 יוסף דאובר נירה דרור אריה זייף  טובי שמלצר

, וחברות פרטיות נוספות
לרבות חברות בנות של 

 . החברה

 . מ"בע
 

בן משפחה של בעל עניין 
 : בחברה

עתליה ' בנה של הגב. כן
 בעלת השליטה, שמלצר
חברה ואחיו של מר ה ונשיאת

 .טובי שמלצר

, אמו של מר אסי שמלצר. כן
ר הדירקטוריון ומר טובי "יו

דירקטור ונושא , שמלצר
 .משרה בכירה בחברה בת

עתליה ' בנה של הגב. כן
בעלת השליטה , שמלצר

ואחיו של  ונשיאת החברה
ר "יו, מר אסי שמלצר

 .הדירקטוריון

 לא לא לא

דירקטור שהחברה רואה אותו 
כבעל מומחיות חשבונאית 
ופיננסית לצורך עמידה במספר 

 :המזערי

דירקטור חיצוני . כן לא לא כן
 . מומחה

דירקטור חיצוני . כן כן
 .מומחה
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  (דירקטורים בחברה שאינם)נושאי משרה בכירה  6.6

השנים  5-ב ניסיון עסקי
 האחרונות

 השכלה

בן משפחה של 
נושא משרה 

בכירה אחר או 
של בעל עניין 

 בחברה 

שהוא ממלא  תפקיד
בחברה בת של , בחברה

 או בבעל עניין בה, ההחבר

 תאריך
 לידה

 שם

ליסינג )מנהל חטיבת הרכב 
משנה , בחברה( והשכרה

ל "סמנכ, ל שלמה רכב"למנכ
 .שיווק ומכירות בקבוצה

, בוגר מנהל עסקים
 לא המכללה למנהל

; ל שלמה רכב"ל ומנכ"מנכ
 .מנהל הסיכונים בחברה

 אייל גור /092

 .ל כספים של החברה"סמנכ

תואר ראשון מאוניברסיטת 
בכלכלה ( .B.A)תל אביב 

ובחשבונאות ותואר מוסמך 
בראיית חשבון 

 .באוניברסיטת תל אביב

 לא

ומנהל ל כספים "סמנכ
 הסיכונים בחברה

 אייל בן יוסף 0922

שותף במשרד ברייטמן 
רואי ' אלמגור זהר ושות

 (.Deloitte)חשבון 
 

רואה חשבון ומבקר פנים 
 (.CIA)מוסמך 

תואר ראשון בכלכלה 
אוניברסיטת , וחשבונאות

 .תל אביב
, מוסמך במנהל עסקים
 .אוניברסיטת תל אביב

 

 לא

 מבקר פנים

0922 
שלמה בן 

 שימול

ל גמול חברה "מנכ
ל "מנכ, להשקעות

ר פעיל "יו, מולטימטריקס
, של קבוצת ריפבליק

העוסקת בביטוח רכוש 
 .ב"בארה

, תואר ראשון בכלכלה
 .אוניברסיטת בן גוריון

 לא

וח ל שלמה ביט"מנכ
ושלמה החזקות עסקי 

ודירקטור  מ"ביטוח בע
שווקים פיננסיים . פ.בש

( 0998)סוכנות לביטוח 
ות של חברות בנ)מ "בע

 (החברה

 אורי אומיד  0921

      

 מורשי חתימה עצמאיים 6.6

 . עתליה שמלצר ואסי שמלצר: מורשים חתימה עצמאיים 4ה קיימים בחבר

 פרטים נוספים  6.5

 : עורכי דין ההנפקה 2.0.0

 . באבי-תל, 98 אלון יגאלרחוב  -דין עורכי', ושות זליגמןגולדפרב 

 :רואי החשבון של החברה 2.0.4

 .א"ת, 40רחוב המרד  -PWC Israelח קסלמן וקסלמן "משרד רו

 : משרדה הרשום של החברה /.2.0

  14910מיקוד  18/. ד.ת, ניר צבי, קריית שלמה: כתובת

 18-9091988: פקסימיליה, 18-9090000 : טלפון

  www.shlomo.co.il : כתובת אתר החברה

  

 תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריוןהוראות  6.6

דרכי מינויים או , הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים

שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון , סיום כהונתם, מילוי מקומם, משך כהונתם, בחירתם
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של הפניה לדוח מיידי של החברה מובאות בתשקיף זה בדרך , והסמכויות שניתן להעניק להן

 (.4104-10-012904: אסמכתא מספר) 4104 יוליב /מיום 

הקבועים בתקנון , בנוגע לדירקטוריון החברה, 0999-ט"התשנ, לעניין הסדרים לפי חוק החברות

 . לתשקיף 4./ראה סעיף , החברה
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  בעלי עניין בחברה - 7 פרק

  ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה -למניות על המיריםערך  וניירותחזקות במניות ה 7.1

 המוחזקים החברה של ערך ניירות אודות, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, לפרטים 7.1.1

 תשקיףלמועד ה הסמוך במועד, בחברה בכירה משרה ונושאיעניין  יידי בעל- על

  .לתשקיף 2.5ראה סעיף , חודשים) 12( עשר שניםמועד שקדם לו בלו

  תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה 7.2

  1:אודות תגמולים שניתנו לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה פרטיםלהלן 

 אחדלכל ידי אחר -ידי החברה או על- עלשניתנו  אודות התגמולים נתוניםלהלן  7.2.1

הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או  מחמשת בעלי התגמולים

, 2013בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה בשנים , בתאגיד בשליטתה

 : ועד למועד התשקיף 2015 יוניב 30 ביום שהסתיימההחודשים  ששת תקופתוב 2014

 : 2013 בשנת שניתנו תגמולים  ]א[

 בחברה בכירה משרה ולנושאי עניין לבעלישניתנו  תגמולים אודות פרטים

לדוח ' לחלק ד 22-ו 21 לתקנותבדרך של הפניה  מובאים, 2013 בשנת

א 18 ולביאור המובא בדרך של הפניה ,2013לשנת של החברה התקופתי 

שצורפו , 2013בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

   ").2013שנת הכספיים ל הדוחות(" 2013 לשנתהחברה  שללדוח התקופתי 

 :2014 בשנת שניתנו תגמולים  ]ב[

 בחברה בכירה משרה ולנושאי עניין לבעלי שניתנו תגמולים אודות פרטים

 לדוח 'חלק דל 22-ו 21 לתקנות הפניה של בדרך מובאים, 2014 בשנת

הכספיים המאוחדים של החברה לדוחות  א18ולביאור  2014לשנת  התקופתי

 הדוחות(" 2014לשנת  התקופתי לדוח שצורפו, 2014בדצמבר  31ליום 

   .")2014הכספיים לשנת 

 

                                                 
דמי , מענק, שכר, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, בין במישרין ובין בעקיפין, התחייבות למתן תגמוללרבות  –" תגמול"   1

והכל , טובת הנאה וכל הטבה אחרת, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, תשלום מבוסס מניות, ריבית, עמלה, דמי שכירות, ניהול
 .למעט דיבידנד
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 2015:2 יוניב 30החודשים שהסתיימה ביום  ששת בתקופתשניתנו  תגמולים  ]ג[

לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד , תגמולים שניתנויפורטו להלן 

שהסתיימה ביום  ששת החודשיםבתקופת  ,ידי אחר-ידי החברה או על- על, בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, בשליטתה

  : 2015 יוניב 30

2015 יוניב 30החודשים שהסתיימה ביום  ששתלתקופת 

 כ"סה  תגמולים אחרים3)ח"באלפי ש(תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
  היקףתפקידשם

 משרה
  שיעור
  אחזקה
  בהון

החברה ביום 
 2015 יוניב 30

 )%- ב(

  תשלוםמענק שכר
  מבוסס
 מניות

  דמי
 ניהול

  דמי
 יעוץ

  אחרעמלה
 

  דמי ריבית
 שכירות

באלפי (  ראח
  )ח"ש

                

 מר אסי שמלצר 

ר "יו
, הדירקטוריון 

טור דירק
בחברות בנות 

של החברה 
רכש ומנהל 

משותף של 
  החברה 

100%  -  - 679  - 1,808  -  -  -  -  -  - 2,487 

 1,607- -  -  - - - 975- 632 - - 100%ל"מנכמר אייל גור 
  1,580  -   -   -   -   -   -   948  -   632  -   -   100%  ל"סמנכ  מר אייל בן יוסף

  עתליה שמלצר ' גב

נשיאת 
, החברה

דירקטורית 
ואחראית על 

מערך 
צ "יח, הפרסום
  . ותדמית

100%  100%   -  664   -  872  -   -   -   -   -   -  1,536  

 1,419- -  -  - - - 877  4ש "ה ראה542 - 100%ל שלמה "מנכ (*)ידמר אורי אמ

                                                 
לדוח התקופתי ' לחלק ד 22ותקנה  21 תקנה ראה, שלהלן אותהמפורטים בטבל הבכירה המשרה נושאי תגמולימכוחם משולמים , )לפי העניין(הסכמי הניהול או הסכמי ההעסקה  תנאינוספים אודות  לפרטים   2

 מספר( 2015במרס  25החברה מיום  של יםמיידי יםדיווח, כןו, 2014הדוחות הכספיים לשנת , ")2014התקופתי לשנת  הדוח) ("2015-01-061801: אסמכתאמספר ( 2014 במרס 25 ביום פורסם אשר 2014לשנת 
   ).2015-01-105036: מספר אסמכתא( 2015באוגוסט  25ומיום  ,)2015-01-061801: אסמכתא

    .סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה   3
 למועד. המניות של שלמה ביטוחמהון  6%עד  יהוו מימושן לאחר אשר, אופציות האמורה חברההתחייבה שלמה ביטוח להקצות ל, אומיד אורי מרהתקשרות בין שלמה ביטוח לבין חברה בשליטת  במסגרת   4

 .ביטוח ובשלמה בחברה המוסמכים האורגניםידי -על האמורה האופציות הקצאת אושרה טרם, התשקיף



 -7 - 3 - 

2015 יוניב 30החודשים שהסתיימה ביום  ששתלתקופת 

 כ"סה  תגמולים אחרים3)ח"באלפי ש(תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
  היקףתפקידשם

 משרה
  שיעור
  אחזקה
  בהון

החברה ביום 
 2015 יוניב 30

 )%- ב(

  תשלוםמענק שכר
  מבוסס
 מניות

  דמי
 ניהול

  דמי
 יעוץ

  אחרעמלה
 

  דמי ריבית
 שכירות

באלפי (  ראח
  )ח"ש

ביטוח 
, דמי הניהול המצוינים מתוך. 2014בגין שנת  2015שולם במהלך שנת , ח"שאלפי  200מענק בסך של , מתוך המענק המצוין. אינם כוללים עלות נוספת לחברה בגין מס שכר הסכומים (*)

 ביטוח שלמה בספרי רשומה, בפועל לתקופה הניהול דמי שעלות כך, ח"שאלפי  663סיום ההתקשרות בסך של  בעתתשלום  בגין בשנים קודמות שבוצעה הפרשהחד פעמי  באופן בוטלה
   .ח"ש אלפי 214 של בסך

ידי - ואשר התגמולים ניתנו לו על, לעיל ]ד[או  ]ג[שאינו נמנה בסעיפים , להלן פרטים אודות סך התגמולים שניתנו לכל אחד מבעלי העניין בחברה  ]ד[

ידי תאגיד בשליטתה בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה להלן פרטים אודות התגמולים שניתנו -החברה או על

  :2015 ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים בששת

  פרטי מקבל התגמולים
  )ח"אלפי ש(תגמולים בעבור שירותים 

  )במונחי עלות מעביד( 
  תגמולים אחרים 

  )ח"אלפי ש(
  

  תפקיד  שםז
  היקף משרה
  בשנת הדוח 

שיעור 
החזקה 

בהון 
  התאגיד

  שכר 
  

  מענק
  

תשלום 
מבוסס 
  מניות

דמי 
  ניהול

דמי 
  ייעוץ

ע
מ
ל
  ה

אח
  ר

ריבי
  ת

דמי 
  שכירות

  אחר
גמול 

צים "דח
(**)  

  כ"סה

    ׂ ׂ ׂ* ׁ מר טובי שמלצר
ל "משנה למנכ, דירקטור בחברה

ל השיווק "שלמה ביטוח וסמנכ
  והפרסום של שלמה ביטוח

100%   -  529  

  

 -  

  

 -   -   -   -   -   -   -  44  573  

אחרים  דירקטורים
שאינם בעלת השליטה 

  **או קרוביה/ו
  217  217  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   חלקי  דירקטורים

הסכומים בטבלה אינם כוללים עלות נוספת  .ת/תנאים סוציאליים וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד, טלפון, כגון החזקת רכב, לרבות תנאים נלווים לשכר, פירושו" שכר"   * 
  .מס שכר גיןלחברה ב

כאשר לדירקטורים המכהנים כדירקטורים חיצוניים משולם  ")תקנות הגמול(" 2000-ס"התש, )וניכללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצ(תקנות החברות פי -בהתאם לסכום הקבוע על ** 
  . המפורטים בתקנות הגמול, גמול בהתאם לממוצע שבין הגמול המזערי לבין הגמול המירבי הניתן לדירקטור מומחה
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 עסקאות עם בעלי שליטה 7.3

, אשר החברה, עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל שליטה יש עניין באישורן לפרטים אודות

וכן במהלך  2014- ו 2013או חברות קשורות שלה התקשרו בהן במהלך השנים  בשליטתה חברות

שהן עדיין ו יותר מוקדם במועדוסיומה במועד התשקיף או  2015בינואר  1התקופה שתחילתה 

לדוח ' לחלק ד 22תקנה , 2013לשנת  הכספיים לדוחות א18 ביאורראה  בתוקף במועד התשקיף

לדוח ' לחלק ד 22וכן תקנה  2014לשנת  א לדוחות הכספיים18ביאור ; 2013התקופתי לשנת 

 30לדוח הדירקטוריון ליום  2'ו-ו 8'סעיפים ב ;")ד חלק", בפרק זה להלן( 2014התקופתי לשנת 

-2015-01: אסמכתא מספר( 2015במרס  25החברה מיום  של יםמיידי יםדיווח, כןו, 2015ביוני 

הנכללים כאן על דרך של  )2015-01-105036: מספר אסמכתא( 2015באוגוסט  25ומיום  ,)061801

  . הפנייה

  

או הוצאות ששולמו או נזקפו בגין תקופת ששת החודשים אשר /פרטים אודות סכומים ו להלן 7.4

בקשר עם עסקאות בעלי שליטה  2014-ו 2013ולכל אחת מהשנים  2015ביוני  30ביום  והסתיימ

 : אשר בתוקף במועד התשקיף, כאמור בסעיף זה

  העסקה אודות פרטים  העסקה

 לתקופהכ "סה
  )ח"שבאלפי (

 1.1.2015-
30.6.2015  

 לתקופהכ "סה
  )ח"שבאלפי (

  2014 לשנת

 לתקופהכ "סה
  )ח"שבאלפי (

  2013 לשנת

  החברות לחוק) א4(270 בסעיף המנויות עסקאות
 –למתן שירותי ניהול  הסכם

  ל"ז מר שלמה שמלצר
 )1(א18ביאור ראה 

לשנת  לדוחות הכספיים
2014   

  

___  2,314  4,491  

 – ניהול שירותי למתן הסכם
  שמלצר עתליה' גב והעסקת

) 2(א18ביאור ראה  
לדוחות הכספיים לשנת 

2014  
1,536  1,564  643  

 מר -שירותי ניהול  למתן הסכם
  שמלצר אסי

) 3(א18ביאור ראה  
לדוחות הכספיים לשנת 

2014  
2,487  4,032  2,754  

 ניהול שירותי למתן הסכם
  שמלצר טובי מר - והעסקה

) 4(א18ביאור ראה  
לדוחות הכספיים לשנת 

2014  
533  1,478  1,032  

 שלמה לבין החברה בין הסכם
 קבלת עם בקשר מוסכים
 ותיקוני גרירה, חילוץ שירותי
   .הקבוצה לרכבי דרך

לתקנה ] א[1.5 סעיף ראה
לדוח ' לחלק ד 22

) 5(א18 ביאורו התקופתי
לדוחות הכספיים לשנת 

2014  

6,621  9,458  10,218  

בין שלמה ביטוח לבין  הסכם
שירותי  לקבלתשלמה מוסכים 

גרירה , תיקוני דרך, דרך
ושירותי רכב חליפי , וחילוץ

  .שלמה מוסכיםמ

לתקנה ] ב[1.5ראה סעיף 
לדוח ' לחלק ד 22

) 5(א18 ביאורו התקופתי
לדוחות הכספיים לשנת 

2014    

 

5,331  8,545  5,947  

 שלמה לבין החברה בין הסכם
 פחחות שירותי לקבלת מוסכים
 .הקבוצה לרכבי למכירה והכנה

 22לתקנה  1.6ראה סעיף 
לדוח התקופתי ' לחלק ד

לדוחות ) 6(א18וביאור 
  2014לשנת  הכספיים

95,490  187,028  183,873  

בין החברה לבין  הסכם
קבלת שירותי  -אוטוקלאב

תחזוקה לכלי הרכב של 
  .הקבוצה

 22לתקנה  1.7ראה סעיף 
לדוח התקופתי ' לחלק ד

) 7(א18וביאור  2014
לדוחות הכספיים לשנת 

2014  

70,512  145,756  147,445  
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  העסקה אודות פרטים  העסקה

 לתקופהכ "סה
  )ח"שבאלפי (

 1.1.2015-
30.6.2015  

 לתקופהכ "סה
  )ח"שבאלפי (

  2014 לשנת

 לתקופהכ "סה
  )ח"שבאלפי (

  2013 לשנת

 –שכירות מקרקעין  הסכם
מרכז הרכב בצריפין בין 

  . ן"החברה לבין שלמה נדל

) 8(א18ראה ביאור 
לדוחות הכספיים לשנת 

2014  
6,096  12,199  11,986  

 שלמהידי -על שירותים העמדת
 להשכרות שלמה תחבורה
 השכרת פעילות עם בקשר

  .קירור משאיות

) 9(א18ראה ביאור 
לדוחות הכספיים לשנת 

2014  
136  272  272  

לרכישת רכבים  התקשרות
מסוג אופל בין הקבוצה לבין 

מ "ר שלמה יבוא רכב בע.י.ש
  ").יבוא שלמה("

) 11(א18 ביאור ראה
 לשנת הכספיים לדוחות

2014  
145,000  251,000  310,000  

החברה עם חברה  התקשרות
מ "החזקות בע אפקוןמקבוצת 

 להתקנת") אפקון קבוצת("
 חניה בקרת ניהול מערכת
   .בצריפין ותדלוק

 לתקנה 1.13 סעיף ראה
לדוח ' ד חלקל 22

  -  -  70    .2014התקופתי 

 לביןר .מ.ש בין התקשרות
 בהסדר שלמה השכרות
  .שלמה השכרות רכבי למכירת

) 12(א18 ביאור ראה
 לשנת הכספיים לדוחות

2014  
74  52  -  

 מר -למתן שירותי ניהול  הסכם
 שירותים לקבלתאייל בן יוסף 

  .החברה של הכספיםל "כסמנכ

) 13(א18 ביאור ראה
 לשנת הכספיים לדוחות

' ד לחלק 21 ותקנה 2014
    .2014 התקופתי לדוח

1,580  2,714  2,182  

  החברות לחוק) א4(270 בסעיף מנויות שאינן אישי עניין בהן יש השליטה שלבעל או השליטה בעל עם אחרות עסקאות
 אחריות לביטוח פוליסות

 משרה ונושאי דירקטורים
 שלה הבנות ובחברות בחברה

 ושלמה ביטוח שלמהשאינן (
  ).ביטוח החזקות

 לתקנה 2.1 סעיף ראה
ביאור ו' ד לחלק 22
לדוחות ) 14(א18

הכספים השנתיים של 
מיידי  דיווחוכן , החברה

 25מיום  החברה של
מספר ( 2015באוגוסט 
-2015-01: אסמכתא

105036.(                            

23  35  45  

 אחריות לביטוח פוליסות
 משרה ונושאי דירקטורים

 ביטוח החזקות בשלמה
  .שלה הבנות ובחברות

 22 לתקנה 2.1 סעיף ראה
) 14(א18ביאור ו' ד לחלק

לדוחות הכספים 
, השנתיים של החברה

 של מיידי דיווחוכן 
 25מיום  החברה

מספר ( 2015באוגוסט 
-2015-01: אסמכתא

105036                            .(

40  150  96  

 חברות עם הקבוצה התקשרות
 השליטה בעל בשליטת פרטיות
 רכב כלי להחכרת בחברה
  .תפעולי בליסינג

 לתקנה 2.1 סעיף ראה
ביאור ו' ד לחלק 22
לדוחות ) 14(א18

הכספים השנתיים של 
מיידי  דיווחוכן , החברה

 25מיום  החברה של
מספר ( 2015באוגוסט 
-2015-01: אסמכתא

105036                            .(

14,000  28,000  28,000  

 תחבורה שלמה התקשרות
 לחברות רכב כלי להשכרת
  .בחברה השליטה בעל בשליטת

) 17(א18 ביאור ראה
 לשנת הכספיים לדוחות

2014  
7,000  12,000  11,000  

 עם הקבוצה התקשרויות
 בשליטתאו /ו בבעלות חברות
השליטה בחברה  בעלת

לא כולל (לשכירות נכסים 

 לתקנה 2.5 סעיף ראה
  ' ד לחלק 22

2,379  4,436  3,938  
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  העסקה אודות פרטים  העסקה

 לתקופהכ "סה
  )ח"שבאלפי (

 1.1.2015-
30.6.2015  

 לתקופהכ "סה
  )ח"שבאלפי (

  2014 לשנת

 לתקופהכ "סה
  )ח"שבאלפי (

  2013 לשנת

מרכז הרכב בצריפין והנכס 
  ).היצירה בפתח תקווה' ברח

 ביטוח שלמה התקשרות
 היצירה ברחוב נכס לשכירות
   .תקווה בפתח

) 18(א18ראה ביאור 
לדוחות הכספיים לשנת 

2014   
1,118  3,008  2,963  

הסכם ניהול ואחזקת מרכז 
   .הרכב צריפין

) 8(א18ראה ביאור 
לדוחות הכספיים לשנת 

2014  
4,644  8,122  7,630  

 עם הקבוצה התקשרויות
השליטה  בעלת בשליטת חברות

בחברה הנמנות על קבוצת 
 ושירותילרכישת ציוד  אפקון

 מיחשוב, טלפוניה, תקשורת
  .ואחריות

 לתקנה 2.7 סעיף ראה
   'ד לחלק 22

(*)  (*)  (*)  

הקבוצה לרכישת  התקשרויות
, שירותים אחריות וציוד מיגון
ב "חשמל ואבטחה וכיו

ומחברות  אפקוןמקבוצת 
השליטה  תבשליטת בעל

  .בחברה

 לתקנה 2.8 סעיף ראה
  ' ד לחלק 22

(*)  (*)  (*)  

באמצעות ( הקבוצה התקשרות
 ביטוח בעסקאות) ביטוח שלמה
 בשימושאו /ו בבעלות רכב כלי
 חברותאו /ו השליטה בעל

  .בשליטתו

) 21(א18ביאור  ראה
לדוחות הכספיים לשנת 

2014  444  996  995  

ל עם .א.שלמה כ התקשרות
בהסכם לרכישת  אוטוקלאב

שוברי טיפול ותחזוקה במוסכי 
עבור לקוחות  אוטוקלאב
   5 .ל.א.שלמה כ

 לתקנה 2.12סעיף  ראה
  ' ד לחלק 22

(*)  (*)  (*)  

שלמה רכב עם  התקשרות
יבוא בהסכם למתן  שלמה

שירותי שינוע ותובלה לרכבי 
  אופל 

) 23(א18 ביאור ראה
 לשנת הכספיים לדוחות

2014  
(*)  (*)  (*)  

ר עם .מ.ש התקשרות
בהסכם לרכישת  אוטוקלאב

  טיפול לרכבים  שוברי

  'לחלק ד 2.14סעיף  ראה
(*)  (*)  (*)  

  .זניחים סכומים      (*)
   

 

 

                                                 
 .ההסכם מ בין הצדדים לחידוש"נכון למועד התשקיף מתנהל מו 5



-8-1-  

  דוחות כספיים - 8 פרק

 הפניה של בדרך בתשקיף הנכללים הכספיים הדוחות 8.1

פרטי (ב לתקנות ניירות ערך 60הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף זה לפי תקנה  8.1.1

, ")התשקיףתקנות פרטי (" 1969- ט"התשכ, )מבנה וצורה –התשקיף וטיוטת תשקיף 

 : הינם כדלקמן

 הכספיים הדוחות על 2015 במרס 25 מיום המבקרים החשבון רואי דוח 8.1.1.1
ולכל אחת משלוש  2013-ו 2014בדצמבר  31 לימים החברה של המאוחדים

 . 2014בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
 

על המידע הכספי  2015במרס  25 מיום המבקרים החשבון רואי דוח 8.1.1.2

דוחות תקופתיים (ניירות ערך  לתקנות' ג9הנפרד של החברה לפי תקנה 

-ו 2014בדצמבר  31לימים  ")תקנות הדוחות(" 1970 - ל"התש, )ומיידיים

 בדצמבר 31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2013

2014.  
 

על ביקורת של רכיבי  2015במרס  25 מיום המבקרים החשבון רואי דוח 8.1.1.3

 .  2014בדצמבר  31בקרה פנימית על דיווח כספי ליום 
  

 מאוחד של כספי תמציתי מידע על 2015באוגוסט  25 סקירה מיום דוח 8.1.1.4
 שישה חודשים ושלושה חודשים ולתקופות של 2015ביוני  30 ליום החברה

   .תאריך שהסתיימו באותו
 

 נפרד של כספי תמציתי מידע על 2015באוגוסט  25 סקירה מיום דוח 8.1.1.5
 של ולתקופות 2015ביוני  30הדוחות ליום  לתקנות' ד38לפי תקנה  החברה

  . תאריך שהסתיימו באותו שישה חודשים ושלושה חודשים

 
א לתקנות פרטי 56דוח אירועים כהגדרתו בתקנה לתשקיף מצורף  8.2לסעיף  8.1.2

ים ביניים של התשקיף בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספי

 .2015 לשנתהחברה  של שנירבעון  לדוחהחברה 

שבו , לתשקיף מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה 8.3לסעיף  8.1.3

, לרבות בדרך של הפניה, נכללת הסכמתו של רואה החשבון המבקר לכלול בתשקיף

לכל אחד , לפי העניין, את דוחות רואה החשבון המבקר ואת דוחות הסקירה

מצורפים  ואשר, לתשקיף) כולל( 8.1.1.5עד  8.1.1.1מהדוחות המנויים בסעיפים 

 .לתשקיף זה בדרך של הפניה
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א לתקנות פרטי התשקיף בדבר אירועים שאירעו 56אירועים כהגדרתו בתקנה  דוח 8.2
 החברה של שני רבעון לדוחלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ביניים של החברה 

 2015 לשנת
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  ")החברה("מ "בעשלמה החזקות . ש

  אירועים דוח

-ט"התשכ, )מבנה וצורה –פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף (א לתקנות ניירות ערך 56כמשמעו בתקנה 

מהותיים שאירעו בתקופה שלאחר מועד חתימת ) כמשמעם בתקנה האמורה(בדבר אירועים , 1969

  ועד ליום פרסום התשקיף 2015ביוני  30הדוחות הכספיים של החברה ליום 

 נוספות חוב איגרות של לציבור הנפקה אפשרות על החברה הודיעה, 2015 ואוגוסט יולי בחודשים .1

 ערך ניירות רשות אישורי את החברה קיבלה, לאמור בהמשך. החברה של' יז או/ו' טז מהסדרות

 נובמבר מחודש החברה של המדף בתשקיף פרטים לשינוי, מ"בע אביב- בתל ערך לניירות והבורסה

 לפי) נוספת שנה של לתקופה 2014 נובמבר בחודש והוארך 2013 ינואר בחודש שתוקן כפי( 2012

 דיווח ראה, התשקיף תיקון לנוסח"). התשקיף תיקון(" 1968- ח"התשכ, ערך ניירות חוק הוראות

 21 ביום כי יצוין זה בהקשר). 2015-01-136884: אסמכתא( 2015 באוקטובר 18 מיום החברה של

 לסדרות ilA בדרגת ראשוני דירוג Standard & Poors מעלות פרסמה, 2015 בספטמבר

 ilA בדרגת מנפיק ודירוג, נקוב ערך ח"ש מיליון 200 של בהיקף, שיונפקו ככל, שיונפקו האמורות

 למחזיקי ערבות תעמיד אשר, בת בבעלות מלאה של החברה חברה, מ"בע רכב שלמה. לש) יציב(

 2015 בספטמבר 21 מיום החברה של מיידי דוח ראה לפרטים. שיונפקו ככל, האמורות הסדרות

   ).2015-01-124056: אסמכתא(

 9ידה ביום -אישרה מעלות כי הדירוג האמור שניתן על 2015באוקטובר  25 ביום, בהמשך לאמור

ח "ש 280,000,000 עד של בסכום' מסדרה טזחל על הנפקות אגרות חוב חדשות  2015באוקטובר 

-2015: אסמכתא( 2015באוקטובר  25 יוםבהחברה שפרסמה  ימייד וחד ראה לפרטים .נקוב ערך

01-140796.( 

ח ערך נקוב "ש 229,341,000השלימה החברה הנפקה לציבור של , 2015באוקטובר  27 ביום, כמו כן

ראה דיווח מיידי , לפרטים נוספים. ידי החברה-אשר הונפקו לראשונה על) 'טזסדרה (איגרות חוב 

  .2015בר באוקטו 28של החברה מיום ) מתוקן(

בדבר הגשת בקשה , 2015ביוני  30לדוח הכספי של החברה ליום . א7בהמשך לאמור בביאור  .2

מ "בע) 2007(שלמה תחבורה , נגד חברה בת מאוחדת") הבקשה לאישור("לאישור תובענה ייצוגית 

ידי שלמה תחבורה מלקוחותיה - של כספים על) לכאורה(בעניין גביית יתר , ")שלמה תחבורה("

 17יצוין כי ביום , לתיקון פגיעות במכוניות שנגרמו במהלך השכרתן משלמה תחבורהבקשר 

התקבל אצל שלמה תחבורה העתק עמדת היועץ המשפטי לממשלה לבקשה , 2015בספטמבר 

 "). ש"עמדת היועמ("להסדר הפשרה שהוגשה לאישורו של בית המשפט 

הוגן וסביר בעניינם , וא אינו ראויש הינה שאין לאשר את הסדר הפשרה בשל כך שה"עמדת היועמ

וכי הסדר הפשרה הינו עמום ואינו מפרט באופן ברור , של חברי הקבוצה המיוצגת בבקשה לאישור

אילו חברי הקבוצה מקבלים פיצוי על כל אחת מהעילות ובאילו תנאים והגבלות ניתן הפיצוי וכי 

 . חסרים נתונים לגבי הקבוצות שלגביהן יחול הסדר הפשרה

על בית המשפט לשקול את התניית אישור הסדר הפשרה בהסכמתו של , ש"ד לפי עמדת היועמעו

 2015ביוני  30לדוח הכספי של החברה ליום . ב7המבקש בהליך המשפטי בעניין המתואר בביאור 

 עצמית השתתפות דמי של, לכאורה, עודפת גבייהשם הוגשה בקשה לאישור תובענה כייצוגית בגין (

 של הפרה דרך על, ידי שלמה תחבורה-על ללקוחות המושכרים הרכב לכלי שנגרם קל נזק בגין

, כאמור בביאור לעיל, אשר, )על התעבורההמפקח  נוהלוב ההשכרה בהסכם הקבועות הוראות

  .את התנגדותו להסדר הפשרה, 2015במרס  18הגיש לבית משפט ביום 
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הינה , אם להחלטת בית המשפטש ובהת"שלמה תחבורה בוחנת את עמדת היועמ, למועד הדוח

בנובמבר  25לרבות התייחסות למינוי בודק עד ליום , ש"רשאית להגיש התייחסותה לעמדת היועמ

ש על סיכויי הבקשה "אין ביכולתה להעריך בשלב זה את השפעת עמדת היועמ, בהתאם. 2015

  .   לאישור התובענה כייצוגית להתקבל או להידחות

 לדוח. א7 ובביאור 2014 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספי לדוח) 10.ב18 בביאור לאמור בהמשך .3

 שלמה נגד ייצוגית תובענה לאישור בקשה הגשת בדבר, 2015 ביוני 30 ליום החברה של הכספי

 כי מראה הדלק מד כאשר השכרה רכב ללקוח מוסרות הנתבעותכי , בין היתר, לפיה נטען, תחבורה

 הדלק מד כאשר, זאת( מלא דלק מיכל עם הרכב את ישיב וחהלק כי ודורשות, מלא הינו המיכל

 מסירת בטרם הסוף עד מלא אכן הדלק מיכל כי מוודאות אינן והנתבעות מדויק איננו שברכב

פנה בא כוח המבקשים לשלמה תחבורה וליתר , 2015 באוקטובר 11 ביום כי יצוין). ללקוח הרכב

קשה בהסכמה להסתלקות מהבקשה לאישור תובענה והודיע כי בכוונתו להגיש ב, הנתבעות בתיק

הגיש בא כוח המבקשים  2015בנובמבר  9ביום  .וכי הוא ממתין לקבל את עמדת הצדדים, ייצוגית

ניתנה  2015בנובמבר  9ביום . בקשה בהסכמה להסתלקות ודחיית התביעה האישית ולביטול הדיון

 .  2015בדצמבר  1ין לעיל עד ליום החלטת בית המשפט כי על המשיבות להגיב לכתבי בית הד
  

 כייצוגית תובענה לאישור בקשה המצאת על הודיעה החברה, 2015 בספטמבר 21 ביום .4

 שלמה. ש ,חברה מאוחדת כנגד יפו- אביב בתל המחוזי המשפט בבית הוגשה אשר, ")התובענה("

 הביטוח בתחום העוסקת, החברה של) בעקיפין( מלאה בבעלות בת חברה, מ"בע לביטוח חברה

 ביטוח שלמה עם ביחד, להלן( לחברה קשורה שאינה, נוספת ביטוח חברת וכנגד") ביטוח שלמה("

 "). המשיבות" -
  

 ההלכה מכוח, דין פי-על חובתן את מפרות המשיבות כי הוא, הנטען לפי, התובענה של עניינה

 ריבית ללא ביטוח תגמולי משלמות שהן תוך, 1981 - א"תשמ, ביטוח חוזה חוק פי-ועל הפסוקה

  . כדין

הוערך במסגרת , הקבוצה לחברי מהמשיבות אחת כל חבה אותו הייצוגית התובענה סכום היקף

  . ח"ש מיליון 20- כ, ובמצטבר, ח"ש מיליוני 10-כ של בסךהתובענה 

, 2015באוגוסט  30 ביום אישר, התובענה הוגשה לו המשפט בית, בתובענה הנכתב פי-על כי יצוין

 עוסקת בה עילה אותה בגין בענף הפועלות אחרות ביטוח חברות כנגד ייצוגית תובענה בירור

, זה אישור נוכח. כייצוגיות בתובענות והכיר המבקשים טענות את שקיבל תוך, דנן התובענה

. אתר על ייצוגית תובענה של לפסים דנן התובענה של העברתה על להורות המשפט בית תבקשה

הגישו החברות בהליך המאוחד בקשת רשות ערעור על ההחלטה לאשר  2015באוקטובר  19ביום 

  . את התובענות הייצוגיות לבית המשפט העליון

 את ולומדת בוחנת ביטוח שלמה, בשלב מקדמי זה ובטרם הוגשו כל כתבי הטענות, הדוח למועד

 את או/ו ייצוגית כתובענה אישורהל הסיכויים את זה בשלב להעריך ביכולתה אין ולכן, התובענה

  .להתקבל סיכוייה את, תאושר ואם, היקפה

-2015-01:אסמכתא( 2015 בספטמבר 21 מיום החברה של מיידי דוח ראה נוספים לפרטים

122913 .(  

 בקשה הגשת בדבר, 2014 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספי לדוח) 7.ב18 בביאור לאמור בהמשך .5

כי , בין היתר, לפיה נטען, ביטוח ושתי חברות ביטוח נוספות שלמה נגד ייצוגית תובענה לאישור
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ישיבת קדם משפט נדחתה ליום  כי יצוין, מבצעות חיוב יתר במסגרת ביטוח רכב מקיף הנתבעות

 .2015בדצמבר  23
 

 בקשה הגשת בדבר, 2014 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספי לדוח) 8.ב18 בביאור לאמור בהמשך .6

בדבר , בין היתר, לפיה נטען, ביטוח ושתי חברות ביטוח נוספות שלמה נגד ייצוגית נהתובע לאישור

של גילוי נאות למבוטחים שרכשו פוליסות ביטוח לנהג צעיר הכוללת כיסוי לרכב , לכאורה, העדר

 26ביום  כי יצוין, כי הכיסוי הביטוחי אינו מאפשר לנהג צעיר לעשות שימוש ברכב חליפי, חליפי

  . התקיים דיון בקדם משפט 2015ר באוקטוב
  

 מתקיים האם הייצוגיות התובענות בפנקס לבדוק הצדדים כח יבא עלבמסגרת הדיון נקבע כי 

ומידה , לבית המשפט ולהודיע, המשפט מבתי באחד דומה או עניין באותו ייצוגית תובענה של הליך

 וכן התביעה נשוא המשפטית בשאלה יום 60 תוך הביטוח על המפקחת של תשובתה מתבקשת ולא

  . יום 14 בתוך הביטוח על למפקחת הטענות כתבי את להעביר הצדדים עלכי 

  

 כתבי המצאת על להורות המשפט מבית וביקש, עניין באותו תובענה של קיומה עלהודיע  התובע

 בית הורה 2015בנובמבר  3 ביום. הבקשה את אישר המשפט בית. הביטוח על למפקחת הטענות

בנובמבר  23 ליום עד ייצוגיות תובענות לחוק 7 לסעיף בקשר עמדתם את להגיש לצדדים המשפט

  .בתיק נוסף דיון מועד נקבע טרם. 2015

 
 הגשת בדבר, 2014 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספי לדוח) 15.ב18 בביאור לאמור בהמשך .7

על , בין היתר, לפיה נטען, החברה ושמונה נתבעות נוספות נגד ייצוגית תובענה לאישור בקשה

. להתאים לאנשים עם מוגבלות בשמיעה את מערכת ניתוב השיחות בטלפון, לכאורה, הפרת חובה

כמו יתר הנתבעות , הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה לפיה על החברה 2015באוקטובר  26ביום 

ם תרומה ד וסכו"ט עו"שכ, סכום הכולל גמול למבקשים(ח "אלפי ש 37לשלם סך של , בהליך

טרם נמסרה עמדת היועץ המשפטי לממשלה ונציבות שוויון זכויות , נכון למועד זה). לעמותה

 31התיק נקבע לדיון ליום , ככל שתעלינה התנגדויות להסדר הפשרה. לאנשים עם מוגבלויות

 . 2015בדצמבר 
 

 לדוח. ה7 ובביאור 2014 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספי לדוח) 13.ב18 בביאור לאמור בהמשך .8

 שלמה. ש נגד ייצוגית תובענה לאישור בקשה הגשת בדבר, 2015 ביוני 30 ליום החברה של הכספי

גבתה ביתר סכומים בגין תיקון רכביה  הנתבעתכי , בין היתר, לפיה נטען, מ"בע) ניהול ציים(

 .2016בינואר  3יצוין כי התיק נקבע לדיון מקדמי ליום , והשבת מצב הרכבים לקדמותם
  

 הגשת בדבר, 2014 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספי לדוח) 11.ב18 בביאור לאמור בהמשך .9

, על אי גילוי מידע נאות, בין היתר, לפיה נטען, שלמה רכב נגד ייצוגית תובענה לאישור בקשה

יצוין כי . בעת הצגת רכביה למכירה, או מטעה ופרסום ברבים בניגוד לדין/הצגת מידע חסר ו

 .2016במרס  17בעקבות העברת התיק למותב חדש נדחה קדם המשפט ליום 
  

 לדוח. ח7 ובביאור 2014 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספי לדוח) 2.ב18 בביאור לאמור בהמשך .10

, החברה נגד ייצוגית תובענה לאישור בקשה הגשת בדבר, 2015 ביוני 30 ליום החברה של הכספי

לפיה , חברה בשליטת בעלי השליטה בחברה, מ"בע) 1987(ה שלמה תחבורה והשכרות רכב שלמ

גובות דמי תוספת מילוי מיכל דלק וכן לאי עמידה  ,לכאורה, תוהנתבעכי , בין היתר, נטען

בנובמבר  9יצוין כי היועץ המשפטי לממשלה הגיש את עמדתו ביום , לכאורה, בהוראות חוק שונות
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עמדת היועץ המשפטי . 2015בדצמבר  24ום וכי מועד הגשת תגובת הצדדים נדחה לי 2015

לממשלה כללה התייחסות לסוגיות עקרוניות בדיני תובענות ייצוגיות מבלי להביע עמדה באשר 

 .  לנסיבותיה הפרטניות של בקשת הרשות לערעור
 

לאיגרות  ilA בדרגת אשרור דירוג Standard & Poors מעלות פרסמה, 2015 בספטמבר 21 ביום .11

, מ"בע רכב שלמה. לש) יציב( ilA בדרגת מנפיק ודירוג' טו- 'יד-ו' יב- 'החברה מהסדרות יאהחוב של 

 21 מיום החברה של מיידי דוח ראה לפרטים. האמורות הסדרות למחזיקי ערבות העמידה אשר

 ).2015-01-124053: אסמכתא( 2015 בספטמבר
 

הון וניהול נכסים , מדידה"בעניין , פורסם חוזר המפקחת על הביטוח, 2015בחודש אוקטובר  .12

שינוי במדידת חלקם של מבטחי משנה בפרמיה שטרם הורווחה , בין היתר, הכולל, "והתחייבויות

הוראות החוזר יחולו החל מהדוחות השנתיים של , בהתאם להוראות החוזר. בענפי ביטוח כללי

 .2015שנת 
  

היקף . עשויה להיות השפעה על ההכרה ברווח מעסקי ביטוח רכב חובההאמור להוראות החוזר 

בהתאם לבדיקה , יחד עם זאת. ההשפעה צפוי להתברר סופית עם סיום הדיונים עם הפיקוח בנושא

מיליון  9- בכ, הרווח הנקי היה קטן, 2015לו החוזר היה בתוקף בשנת , ראשונית שערכה החברה

 30אה לתוצאות המוצגות בדוח הכספי לתקופה של ששת החודשים שהסתיימו ביום בהשוו, ח"ש

  . 2015ביוני 

  

  

 

 

 

 

 

____________________  ______________________  

  ל"מנכ, אייל גור  ר הדירקטוריון"יו, אסי שמלצר

  2015 בנובמבר 24: תאריך

  

  

  

  

  



-8-7- 

 

 הסכמה מכתב 8.3

  



 

   1625556אביב -תל 25552ד .ת, ישראל, 1865258 אביב-תל, 52 רחוב המרד ,מגדל הסחר, וקסלמן קסלמן
 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: פקס, +275-3-7229222: טלפון

 
 
                                  Kesselman & Kesselman is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity 
 

 

 3102 נובמברב 32

 

 

 לכבוד

 ,מ"בע שלמה החזקות. ש

 קרית שלמה

 צריפין

 

 

 

 3102 מחודש נובמבר( החברה -להלן ) מ"בע שלמה החזקות. שמדף של תשקיף  :הנדון

 

 שלנו הדוחות של שבנדוןהמדף  קיףתשב( הפנייה של בדרך לרבות) להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 :להלן המפורטים

 

לימים  החברה שלהמאוחדים  הכספיים על הדוחות 3102במרס  32 מיום המבקרים החשבון רואי דוח .0
 . 3102בדצמבר  20ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  3102-ו 3102בדצמבר  20
 

' ג9המידע הכספי הנפרד של החברה לפי תקנה על  3102במרס  32 מיום יםהמבקר החשבון רואי דוח .3
בדצמבר  20 לימים"( תקנות הדוחות)" 0991 -ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך לתקנות 

  .3102בדצמבר  20ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  3102-ו 3102
 

ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי על  3102במרס  32 מיום יםהמבקר החשבון רואי דוח .2
  . 3102בדצמבר  20ליום 

 
 3102ביוני  30 ליום החברה מאוחד של כספי תמציתי מידע על 3102באוגוסט  32 סקירה מיום דוח .2

   .תאריך שהסתיימו באותו שישה חודשים ושלושה חודשים של ולתקופות

 

לתקנות ' ד23לפי תקנה  החברה נפרד של כספי תמציתי מידע על 3102באוגוסט  32 סקירה מיום דוח .2

 . תאריך שהסתיימו באותו שישה חודשים ושלושה חודשים של ולתקופות 3102ביוני  30 ליוםהדוחות 

 

 

.אנו מסכימים כי מכתב זה ייכלל בתשקיף המדף של החברה  

 ,בכבוד רב

 

  וקסלמן קסלמן
 רואי חשבון

PwC Israel 
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 פרטים נוספים - 9 פרק

 דין עורך דעת חוות 9.9

 :החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה

 INFO@GOLDFARB.COM מגדל אלקטרה 
 WWW.GOLDFARB.COM 98יגאל אלון  רחוב 
  67891אביב  תל 

  608-9999 (03)טלפון  

  608-9909 (03)פקס  

 

 4102 בנובמבר 42

 לכבוד

 מ"שלמה החזקות בע. ש

 873. ד.תקריית שלמה 

 74912ניר צבי 

 

 ,נכבדים ואדונים גברות

 
 "(תשקיף המדף)" תשקיף מדף של החברה –"( החברה)" מ"שלמה החזקות בע.ש: הנדון

קיף שתבושמותיהם נכללים , הדירקטורים של החברה מונו כדיןכי , בזההרינו לאשר , לבקשתכם

  .המדף

 .תשקיף המדףבאנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל 

  

 ,בכבוד רב         

 ד"עו, טרייבר ענת  ד"עו, ארז אלטיט

 דין עורכי', ושות זליגמןדפרב גול                                             
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 תשקיף לפרסום היתר למתן בקשה אגרת 9.9

, (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף)א לתקנות ניירות ערך 2להוראת סעיף  בהתאם

, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, 0992-ה"התשנ

ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת המדף 

 . בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה

 עיון במסמכים 9.9

עומדים , כרים בתשקיף זהמתקנון החברה ומכל חוות דעת או אישור הנז, עותקים מתשקיף זה

עותק , כמו כן. קריית שלמה, ניר צבי' ברח ות העבודה הרגילות במשרדי החברהלעיון הציבור בשע

: בכתובת, מתשקיף החברה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il. 

 



 - 1 0 - 1 - 

 חתימות  - 01 פרק

 החברה 0100

 מ"שלמה החזקות בע. ש
 

  

 הדירקטורים 0101

 אסי שמלצר 
 

 עתליה שמלצר
 

 טובי שמלצר
 

 אריה זייף
 

 נירה דרור
 

 יוסף דאובר
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