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הנדון :דיווח מיידי בדבר אישור וביצוע הסכם פשרה
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בהמשך לדיווחים המיידים שפרסמה החברה ביום  61.1..6112וביום  2.11.6112באשר להגשת
הבקשה לאישור הסכם פשרה [אסמכתא  ,]6112-11-1060.1 , 6112-11-100110וביום 6..11.6112
באשר לפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ,בשבתו כבית משפט לעניינים כלכלים [
אסמכתא  ,]6112-11-100310לפיו אישר בית המשפט ונתן תוקף של פסק דין להסכמי הפשרה
שהוגשו בתובענה הייצוגית  1001-11-10ובהמרצת הפתיחה "( 1.011-10-10הסכם הפשרה" ו-
"פסק הדין" בהתאמה).
הסכם הפשרה ופסק הדין מצורפים שוב ,למען הנוחות ,כנספחים  1ו ,2 -בהתאמה ,לדוח זה.

.6

למען הנוחות ,להלן יתוארו עיקרי הוראות הסכם הפשרה ,לרבות השינויים שהוטמעו בו בעקבות
החלטות בית המשפט מתאריכים  60באוקטובר ו 1 -בדצמבר  .6112כמו כן ,לאור הוראות סעיף
(60א) להסכם הפשרה ,יתואר האיסור על בעל מניות ששלח הודעת השתתפות או אי-השתתפות
לבצע דיספוזיציה במניותיו עד מועד הרכישה ,וכן יתואר מועד הרכישה .בנוסף ,לדוח זה יצורפו
הטפסים באמצעותם רשאים בעלי המניות בחברה ,וחברי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
("הבורסה") ,למסור לחברה הודעות השתתפות או אי-השתתפות ברכישה.

.0

יודגש ,כי אין בדוח זה כדי לתאר את מלוא הוראות הסכם הפשרה ואף לא את כל הוראותיו
המהותיות בהכרח .במקרה של חסר או סתירה בין התיאור שלהלן לבין הוראות הסכם הפשרה,
יגברו הוראות הסכם הפשרה ופסק הדין המצורפים כאמור.
הרכישה והתמורה
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ביום  .בינואר  6110תרכוש החברה מכל בעלי מניותיה שיודיעו לה על רצונם להשתתף ברכישה,

1

למעט בעלי המניות הנותרים כהגדרתם להלן ,את מניות החברה שבבעלותם ("מועד הרכישה") .עם
זאת ,ככל שעד מועד הרכישה לא תתקבל החלטת רשות המסים בדבר סכום ניכוי המס במקור מכל
מוכר ,יידחה מועד הרכישה לשני ימי מסחר לאחר קבלת החלטת רשות המיסים.
.0

1

כל אחד מבעלי המניות שימכור לחברה את מניות החברה שבבעלותו במסגרת הרכישה ("מוכר"),
יקבל מהחברה תמורה במניות בנק לאומי לישראל בע"מ ("לאומי") המוחזקות על ידיה ("מניות

ובתנאים שיפורטו להלן ,גם מבעלי מניות שלא יודיעו על רצונם להשתתף ברכישה.

-6התמורה") ,וזאת בהתאם לנוסחה שבהסכם הפשרה .הרכישה תיעשה במחיר שמשקף לכל מוכר
דיסקאונט של  16.0%על ההון העצמי המתואם (כהגדרתו בהסכם הפשרה).
.2

התמורה המגיעה לכל רוכש תחולק לתמורה ראשונית ותמורת המשך ,כדלקמן:
 .2.1התמורה הראשונית – תשולם במועד הרכישה במניות לאומי לכל מוכר ,וזאת כנגד העברת כל
מניות החברה הנמכרות על ידו .כמות מניות לאומי תחושב בהתאם לשער הנעילה של מניות
לאומי בבורסה ביום המסחר הקודם למועד הרכישה .יודגש ,כי סכום התמורה הינו במונחי
2
ברוטו.
 .2.6לפי סעיף  62להסכם הפשרה ,במועד הרכישה יבוצע חישוב ההון העצמי המתואם ,כאשר חלף
ניכוי התחייבויות מסים נדחים בגין ההחזקה בלאומי הנגזרות מסכום המס שייקבע בפועל,
יופחת שרירותית שיעור של  61%משווי כלל ההחזקה בלאומי .על אף האמור ,בקשר עם
החברה להשבה בלבד ,חישוב ההון העצמי המתואם הראשוני ייעשה באופן שבו ההפחתה
השרירותית תהיה בשיעור של  13%בלבד (זאת ,בהתחשב בכך שלגבי ניצולי השואה להם
מסייעת החברה להשבה קיימת חשיבות מיוחדת לשאלת עיתוי קבלת הכספים בידיהם).
 .2.0החברה תעביר לידיהם הנאמנות של ד"ר עו"ד ליפא מאיר ,ועו"ד גולן קאשי (יחדיו:
"הנאמנים") ,סכום במזומן השווה לפער בין( :א) התמורה שכלל בעלי המניות המוכרים היו
זכאים לקבל בהנחת שיעור מס תיאורטי של  1%בגין מימוש כלל ההחזקה בלאומי; לבין (ב)
התמורה הראשונית ששולמה לכלל בעלי המניות המוכרים.
 .2.3תמורת ההמשך – עם קבלת עמדת רשות המיסים בדבר שיעור המס בפועל שעל החברה או כל
אחד מחברי הבורסה (לפי העניין) לנכות במקור מכל מוכר בגין מכירת מניות החברה
שבבעלותו ,יחושב ההון העצמי המתואם בפועל ("התמורה בפועל") .הפער בין היקף התמורה
בפועל לה זכאי המוכר ,לבין היקף התמורה הראשונית שקיבל המוכר ("תמורת ההמשך"),
ישולם למוכרים על ידי הנאמנים במזומן בתוך  61ימי עסקים ממועד קבלת החלטת רשות
המסים בדבר שיעור המס בפועל.

.0

עד מועד הרכישה תפרסם החברה את החלטת רשות המיסים בדבר סכום המס שעל החברה או כל
אחד מחברי הבורסה (לפי העניין) לנכות במקור מכל אחד מוכר במועד תשלום התמורה הראשונית
ובמועד תשלום תמורת ההמשך.

.1

הן מתוך התמורה הראשונית והן מתוך תמורת ההמשך ינוכו הגמול של התובע המייצג ושכר
הטרחה של בא כוחו ,כפי שאלו יתוארו בהמשך דוח זה.
השתתפות ואי-השתתפות ברכישה

..

כל אחד מבעלי המניות של החברה לאחר פרסום דוח זה יהא רשאי ,עד יום  66בדצמבר ,6112
להודיע לחברה בכתב כי הוא מעוניין להשתתף ברכישה ביחס לכל מניות החברה שבבעלותו או ביחס
לחלקן ("הודעת השתתפות") ,או כי הוא אינו מעוניין להשתתף ברכישה ("הודעת אי-השתתפות").

2

דהיינו ,לפני ניכוי הגמול המיוחד ושכר הטרחה שיפורטו בהמשך דוח זה ,לפני ניכוי מס במקור בגין ריבית ו/או ניכיון
ו/או רווחי הון ,ולגבי הגמול לבא-כוח התובע המייצג גם לפני תוספת מע"מ.

-0-
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בעל מניות ששלח הודעת השתתפות או אי-השתתפות לא יהיה רשאי לבצע דיספוזיציה כלשהי
במניותיו עד מועד הרכישה.

הודעות בעלי מניות לא רשומים
 .11.1משלוח הודעות על-ידי בעלי מניות לא רשומים יתבצע לחבר הבורסה ,בנק מזרחי טפחות
בע"מ ,מרחוב ז'בוטינסקי  0רמת גן (טלפון ,10-000.600 :פקס"( )10-2603100 :רכז
ההצעה") .הודעת ההשתתפות תהא בנוסח המצורף לדוח זה כנספח .3א' ,והודעת אי-
השתתפות תהא בנוסח המצורף לדוח זה כנספח .3ב'.
 .11.6הודעות תימסרנה על ידי כל בעל מניות לחבר הבורסה אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך,
אשר יעבירן לרכז ההצעה במסגרת הודעת השתתפות אחת והודעות אי-השתתפות אחת עבור
המחזיקים במניות החברה באמצעותו ,בנוסח המצורף לדוח זה כנספחים .3ג' ו.3 -ד'.
הודעות בעלי מניות רשומים
 .11.0משלוח הודעות השתתפות והודעות אי-השתתפות על ידי בעלי מניות רשומים יתבצע למשרדי
החברה ברחוב משכית  66תא חלוקה  1601.אזור התעשיה הרצליה פיתוח מיקוד 3200011
(טלפון ;1.-0111110 :פקס .)1. - 0061230 :הודעת ההשתתפות תהא בנוסח המצורף לדוח
זה כנספח .4א' ,והודעת אי-השתתפות תהא בנוסח המצורף לדוח זה כנספח .4ב' .לכל הודעה
תצורף תעודות מניה בצירוף שטר העברת מניות בנוסח המצורף לדוח זה כנספח .4ג'.
.11

אם מספרן של המניות בגינן נמסרו הודעות השתתפות יעלה על  00%מהמניות שבגינן נמסרה הודעה
כלשהי (השתתפות או אי-השתתפות) – ייחשב גם בעל מניות אשר לא מסר הודעת השתתפות כמי
שמסר הודעת השתתפות ביחס לכל מניות החברה שבבעלותו .אם מספר המניות כאמור לא יעלה על
 00%מהמניות שבגינן נמסרה הודעה כלשהי – הרכישה תבוצע רק לגבי המניות שבעניינן נמסרה
הודעת השתתפות.
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ביום  60בדצמבר  6116תפרסם החברה דוח מיידי נוסף ("הדוח השני") ,בו יצוין מספר בעלי המניות
הצפויים להיוותר בחברה בהתחשב בהודעות שנתקבלו .אם מספרם יהא  00או פחות ,במסגרת הדוח
השני יתבקש כל בעל מניות שנתן הודעת אי-השתתפות לאשרר בכתב ,עד יום  0בינואר  ,6110את
הודעת אי-ההשתתפות שלו .אשרור הודעות אי-השתתפות יבוצע באמצעות מסירת הודעה בנוסח
שיצורף לדוח השני ישירות לחברה ושלא באמצעות חברי הבורסה.
בעל מניות כאמור שלא יאשרר במועד את הודעת אי-ההשתתפות ייחשב כמי שחזר בו מההודעה
שנתן ,והוא ישתתף ברכישה ביחס לכל מניות החברה שבבעלותו ,ובלבד שלא ניתנה על ידו הודעת
יציאה מהקבוצה כהגדרתה בסעיף  20להסכם הפשרה .כל בעלי מניות החברה שלא ישתתפו ברכישה
יכונו" :בעלי המניות הנותרים".
גמול מיוחד ושכר טרחה
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בהתאם להוראות הסכם הפשרה ופסק הדין ,מתוך ההטבה שצמחה לבעלי המניות המוכרים (לא
כולל החברה להשבה) ,התובע המייצג זכאי לגמול מיוחד בשיעור של  1.00%ובא כוחו זכאי
לשכרטרחה בשיעור של ( 0.20%בתוספת מע"מ) .כמצוין בדיווח מיום  2בנובמבר [ 6112מס'

-3אסמכתא  ]6112-11-1060.1הגמול לתובע המייצג מהווה  1.00%מההטבה נטו ושכר הטרחה לבא
כוחו מהווה כ 1.61%-מההטבה נטו.
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ההטבה לצורך חישוב סכומים אלו תחושב על יסוד קיטון בדיסקאונט שבין שווי השוק של מניות
החברה לבין השווי הנכסי של החברה ,משיעור של  31%לשיעור של .16.0%
תשלום מיוחד לחברה להשבה
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בהתאם להוראות הסכם הפשרה ופסק הדין ,בנוסף לתמורה שהחברה להשבה תהא זכאית לקבל
בגין מכירת מניות החברה שבידיה על פי הסכם הפשרה ,ההסתדרות הציונית העולמית התחייבה
להעביר לה תרומה כספית בסכום של  .,011,111ש"ח .כמו כן ,בהתאם להסכמת בא כוח התובע
המייצג ,החברה להשבה תהא זכאית לקבל  1.0מיליון ש"ח מתוך שכר טרחתו לכיסוי הוצאותיה
המשפטיות בהמרצת הפתיחה ,ולפי פסק הדין הסכום יועבר מיידית לחשבונות ניצולי השואה
הנזקקים.
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בנוסף ,ככל שסכום המס שיקבע בהחלטת רשות המיסים יהיה גבוה משיעור של  13%משווי כלל
ההחזקה בלאומי ,תעביר ההסתדרות הציונית לחברה ,בשם החברה להשבה ,את הפער בין סכום
המס שנקבע ביחס למניות לאומי לבין סכום המס שהועבר לנאמנות ביחס למניות אלו .במקרה
כאמור ,יראו בסכום שיועבר על ידי ההסתדרות הציונית כתוספת לתרומה שהתחייבה ההסתדרות
הציונית להעביר לחברה להשבה.
כאמור ,התמצית שלעיל מובאת לשם הנוחות ואין בה כדי לתאר את מלוא הוראות הסכם הפשרה
ואף לא את כל הוראותיו המהותיות בהכרח .בעלי המניות מופנים להסכם הפשרה ופסק הדין
המצורפים לדוח זה.
פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח
נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו מר ראובן גרסטל ,מנכ"ל החברה טלפון1.-0111110 :
פקס. 1. – 0061230 :

נספח 1
ת.צ 1570 01 15 .כה נ' אוצר התיישבות היהודי בע"מ

הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
ביו ___ הוגשה לבית המשפט המחוזי בתלאביביפו )מחלקה כלכלית( בקשה לאישור הסדר
פשרה )"ההסדר"( במסגרת ת.צ 15700115 .כה $נ' אוצר התיישבות היהודי בע"מ.
הצדדי להסדר הפשרה ה מר שלו כה") $המבקש"( ,אוצר התיישבות היהודי בע"מ
)"אוה"ה"( וההסתדרות הציונית העולמית )"הצ"ע"( .החברה לאיתור והשבה של נכסי נספי
השואה בע"מ )"החברה להשבה"( שהיא בעלת מניות באוה"ה ,נתנה הסכמה להסדר הפשרה.
בקשת האישור מתמקדת בטענה לפיה לבעלי המניות הרגילות של אוה"ה נגר נזק בשל
הדיסקאונט לפיו נסחרת מניית אוה"ה ביחס לשווי הנכס העיקרי שבו היא מחזיקה ,מניות בנק
לאומי לישראל בע"מ )"לאומי"(.,
לאחר משא ומת $הגיעו הצדדי להסדר פשרה ,וזאת בלי שיהא בכ& משו הסכמה של מי
מהצדדי לטענות משנהו.
עיקרי ההסדר:
.1
.2
.3
.4

.5

.6

ההסדר יחול על בעלי המניות של אוה"ה במועד הקובע ,כהגדרתו בהסדר.
בעלי המניות באוה"ה יהיו זכאי למכור לה את מניותיה בה ,במחיר המשק)
דיסקאונט של  12.5%על ההו $העצמי המתוא של אוה"ה )כהגדרתו בהסדר(.
כל אחד מבעלי המניות שיבחר לממש זכות זו על פי תנאי ההסדר ,יקבל מאוה"ה תמורה
במניות לאומי ובמזומ ,$בהתא למפורט בהסדר.
המבקש ,הצ"ע ואסיפת בעלי המניות של אוה"ה המליצו לבית המשפט כי:
 4.1המבקש יהיה זכאי כגמול מיוחד ל 1.35%מההטבה שצמחה לבעלי המניות שמה
תרכוש אוה"ה את מניותיה )לא כולל החברה להשבה( ,מתוכ ישל המבקש את
ס& התשלומי שקיבל מרשות ניירות ער& לש מימו $ההלי&.
 4.2בא כוח התובע המייצג ,עו"ד גול $קאשי ,יהיה זכאי לשכרטרחה בשיעור של 7.65%
מההטבה שצמחה לבעלי מניות שמה תרכוש אוה"ה את מניותיה )לא כולל
החברה להשבה( ,בתוספת מע"מ כדי.$
סכומי הגמול המיוחד ושכר הטרחה ייגזרו מסכו ההטבה שתצמח בפועל לחברי
הקבוצה ,אשר תחושב לצורכי ההסדר על יסוד קיטו $בדיסקאונט שבי $שווי השוק של
מניותיה לבי $השווי הנכסי של אוה"ה ,משיעור של  40%לשיעור של  .12.5%סכומי
אלו ינוכו מהתמורות שיגיעו לבעלי מניות אוה"ה הנמכרות ,למעט החברה להשבה.
בלי לגרוע מ $האמור ,ובכפו) להתקיימות של כל התנאי בהסדר הפשרה ,יהווה פסק
הדי $המאשר את הסדר הפשרה מעשה בית די $כלפי המבקש וכלל התובעי המיוצגי,
בקשר לכל הטענות ,העילות והסעדי הנזכרי בתובענה ובבקשה לאישור או הנובעי
מה.

הגשת התנגדויות ופרישה מ ההסדר:
.7

.8

חבר קבוצה אשר אינו מעוניי $כי ההסדר יחול עליו רשאי להודיע לבי המשפט )ע העתק
לבאי כוח הצדדי( בתו& המועד שנקבע להגשת התנגדויות  30ימי ממועד פרסו מודעה
זו( )"תקופת הביניי"( ,כי הוא אינו מעוניי $שההסדר יחול עליו )"הודעת הפרישה"(.
בעל מניות אוה"ה שלא יגיש הודעת פרישה עד לתו תקופת הביניי  יחולו עליו הוראות
ההסדר .הודעה הפרישה תכלול את כל הפרטי הבאי :ש ,תעודת זהות ,כתובת ,מספר
טלפו $ודואר אלקטרוני )א יש(.
אד הנמנה ע הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הסדר הפשרה ,רשות ציבורית
הפועלת לקידו מטרה ציבורית בקשר לעניי $שבו עוסקת התובענה הייצוגית ,ארגו$
שאישר השר לעני $זה ,הפועל לקידו מטרה ציבורית כאמור ,וכ $היוע /המשפטי
לממשלה ,רשאי להגיש לבית המשפט בכתב בתו&  30ימי ממועד פרסו הודעה זו או

בתו& מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט ,התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכ$
להמלצה המוסכמת בעניי $גמול ושכר טרחה.
עיו בהסכ הפשרה:
.9

הסדר הפשרה עומד לעיו $במשרד עו"ד גול $קאשי ,רח' מנח בגי ,88 $תלאביב ,בתיאו
מראש.

שונות
.10
.11
.12

הנוסח המלא של ההסדר )על נספחיו( הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בי $הוראות
ההסדר לבי $האמור בהודעה זו תגברנה הוראות הסדר הפשרה.
נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
תוק) ההסדר מותנה בקבלת אישור בית המשפט.

הודעה לפי סעי! )303א( לחוק החברות ,התשנ"ט ") 1999חוק החברות"(
.13

אישור ההסדר ייחשב ג אישור חלוקה מכח סעי) )303א( לחוק החברות בדר& של
רכישה עצמית של מניות אוה"ה שבבעלות בעלי המניות של אוה"ה כאמור בסעי)  2לעיל.
כל נושה של החברה רשאי לפנות לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בבקשה להתנגד
לביצוע החלוקה בתו& שלושי יו או בתו& מועד מאוחר יותר כפי שיקבע בית המשפט
המחוזי .ההו $העצמי של אוה"ה ליו  30.6.2016הוא  998,432אלפי ש"ח .עמדת כונס
הנכסי הרשמי שהוגשה לבית המשפט המחוזי במסגרת ההלי& היא כי אוה"ה עומדת
במבח $יכולת הפירעו $כהגדתו בחוק החברות.

נספח 5
לצור הדוגמא להל הנחנו כי מועד הרכישה הינו  17/08/2016כ ששער לאומי הרלבנטי הוא השער בתו יו המסחר של ה 16/8/2016וכי הדוח הכספי האחרו שפורס למועד הרכישה הינו .30/6/2016
עוד הנחנו ,במסגרת ההלי מול מס הכנסה יתברר כי שיעור המס בפועל הינו .10%
כל הנתוני באלפי ש"ח ,למעט א נאמר אחרת.
מצבת בעלי מניות ,לפני איחוד הו
כמות מניות

שיעור החזקה

)יחידות(
ההסתדרות הציונית

18,309

17.62%

האפוטרופוס הכללי

16,401

15.78%

החברה להשבה

25,762

24.79%

יתרת בעלי המניות

43,461

41.82%

103,933

100.00%

מחיר מניה בנק לאומי & $ 16/8/2016

14.18

כמות מניות לאומי מוחזקות על ידי אוה"ה )אלפי((

73,054

מחיר מניה בנק לאומי & $ 30/6/2016

13.53

שיעור הדיסקאונט

12.50%

מס שרירותי לעניי +חישוב התמורה הראשונית לבעלי המניות המוכרי(

20.00%

מס שרירותי לעניי +חישוב התמורה הראשונית לחברה להשבה

14.00%
שלב א'  חישוב ההו העצמי המתוא לצור חישוב התמורה הראשונית
לפי מס שרירותי בגובה 20%
ממניות לאומי לפי שער נעילה
במועד הרכישה

לפי מס שרירותי
בגובה  14%ממניות
לאומי לפי שער נעילה
במועד הרכישה

אלפי ש"ח
998,432

998,432

בניכוי השווי המאזני של ההחזקה במניות לאומי נכו +למועד הדוח על המצב הכספי

&988,421

&988,421

לפי  73,054אלפי מניות  1ש"ח ע.נ .מוכפלות בשער נעילה של בנק לאומי ליו(  13.53 & 30/6/2016ש"ח

בתוספת התחייבויות מסי( נדחי( בגי +ההחזקה בלאומי ,כפי שמופיעה בדוח על המצב הכספי

74,866

74,866

הערה :הדוגמא מניחה כי העתודה למס בדוח הכספי מיוחסת במלואה להחזקה במניות לאומי

בתוספת שווי השוק של ההחזקה בלאומי ביו( המסחר האחרו +שלפני מועד הרכישה

1,035,906

1,035,906

 $לפי  73,054אלפי מניות  1ש"ח ע.נ .מוכפלות בשער נעילה של בנק לאומי ליו( 14.18 & 16/8/2016

ניכוי שרירותי של מס בסכו( שהנו  20%ו 14%בהתאמה משווי כלל האחזקה בלאומי על פי שער הנעילה במועד הרכישה

&207,181

&145,027

913,602

975,756

הו +עצמי בדוח על המצב הכספי

' Eההו +העצמי המתוא( הראשוני & בהפחתה שרירורית של  20%או  14%לפי העני+

 20%ו  14%מ  1035בהתאמה

חישוב התמורה הראשונית ,לפי דיסקאונט של  12.5%על ההו המתוא הראשוני ולפי מס שרירותי בגובה  20%ו  14%לפי העניי משווי מניות לאומי ביו הרכישה
 %החזקה

התמורה הראשונית

התמורה הראשונית

לפי מס שרירותי בגובה  20%ממניות
לאומי לפי שער נעילה ביו( הרכישה

לפי מס שרירותי בגובה  14%ממניות
לאומי לפי שער נעילה ביו( הרכישה
אלפי ש"ח

 Sהחברה להשבה
יתרת בעלי המניות

24.79%
41.82%

211,629
334,281

=975,576*(1&12.5%)*24.79%

E2'*(1&12.5%)*S

=913,602*(1&12.5%)*41.82%

E1'*(1&12.5%)*S

דר תשלו התמורה הראשונית לכל אחד מבעלי המניות יעשה במניות לאומי
לפי מס שרירותי בגובה  20%ממניות לאומי לפי שער נעילה
ביו הרכישה
 %החזקה

אלפי ש"ח

מניות לאומי )יחידות(

334,281

23,574,099

24.79%
41.82%

לפי מס שרירותי בגובה  14%ממניות לאומי לפי שער נעילה ביו הרכישה
אלפי ש"ח

מניות לאומי )יחידות(

211,629

14,924,483

חישוב הסכו שיוחזק בנאמנות )מושפע ממחיר המניה במועד הרכישה(

אלפי ש"ח
הו +עצמי בדוח על המצב הכספי

998,432

בניכוי השווי המאזני של ההחזקה במניות לאומי נכו +למועד הדוח על המצב הכספי

&988,421

בתוספת התחייבויות מסי( נדחי( בגי +ההחזקה בלאומי ,כפי שמופיעה בדוח על המצב הכספי

74,866

בתוספת שווי השוק של ההחזקה בלאומי ביו( המסחר האחרו +שלפני מועד הרכישה

1,035,906
&

בניכוי התחייבות מסי( נדחי( בגי +ההחזקה בלאומי ,לפי שיעור מס 0%

1,120,783

ההו +העצמי המתוא( ללא מס & בהנחת שיעור מס  0%בגי +רווחי הו +מהחזקה בלאומי
הסכו בנאמנות שתעביר החברה לנאמ לתשלו תמורת ההמש

החברה להשבה

יתרת בעלי המניות

החברה להשבה

יתרת בעלי המניות

הו +עצמי בהנחת שיעור מס אפס

1,120,783

1,120,783

1,120,783

1,120,783

חלק( של יתרת בעלי
המניות ושל החברה
להשבה ,בהתאמה בהו+
עצמי בהנחת שיעור מס
אפס

913,602

975,756

410,087

243,084

התמורה הראשונית
שקיבלו יתרת בעלי
המניות המוכרי(,
והחברה להשבה,
בהתאמה

207,181

אלפי ש"ח

334,281

211,629

הסכו( שיופקד בנאמנות

75,806

31,454

ס הסכו שיופקד בנאמנות

107,261

145,027

דוגמא לחישוב תמורת המש בהנחה שסכו המס בפניה המקדמית יהיה  10%משווי האחזקה בלאומי לפי שער נעילה במועד הרכישה ,בדוגמא14.18 :
הו +עצמי בדוח על המצב הכספי

998,432

998,432

בניכוי השווי המאזני של ההחזקה במניות לאומי נכו +למועד הדוח על המצב הכספי

&988,421

&988,421

בתוספת התחייבויות מסי( נדחי( בגי +ההחזקה בלאומי ,כפי שמופיעה בדוח על המצב הכספי

74,866

בתוספת שווי השוק של ההחזקה בלאומי ביו( המסחר האחרו +שלפני מועד הרכישה

1,035,906

74,866
1,035,906

בניכוי התחייבות מסי( נדחי( בגי +ההחזקה בלאומי ,לפי שיעור מס 10%

&103,591

&103,591

ההו +העצמי המתוא( ללא מס & בהנחת שיעור מס  10%בגי +רווחי הו +מהחזקה בלאומי

1,017,193

1,017,193

חלק בעלי המניות המוכרי( והחברה להשבה ,בהתאמה בניכוי דיסקאונט של 12.5%
בניכוי תמורה ראשונית

372,184
&334,281

220,616
&211,629

תמורת המש בהנחה שסכו המס בפניה המקדמית יהיה  10%משווי האחזקה בלאומי

37,903

8,987

=1,035,931*0.1

=1,017,193*(1&12.5%)*41.82%

=1,017,193*(1&12.5%)*24.79%

דוגמא לחישוב תמורת המש בהנחה שסכו המס בפניה המקדמית יהיה  5%משווי האחזקה בלאומי לפי שער נעילה במועד הרכישה ,בדוגמא14.18 :
הו +עצמי בדוח על המצב הכספי
בניכוי השווי המאזני של ההחזקה במניות לאומי נכו +למועד הדוח על המצב הכספי
בתוספת התחייבויות מסי( נדחי( בגי +ההחזקה בלאומי ,כפי שמופיעה בדוח על המצב הכספי
בתוספת שווי השוק של ההחזקה בלאומי ביו( המסחר האחרו +שלפני מועד הרכישה
בניכוי התחייבות מסי( נדחי( בגי +ההחזקה בלאומי ,לפי שיעור מס 5%
ההו +העצמי המתוא( ללא מס & בהנחת שיעור מס  5%בגי +רווחי הו +מהחזקה בלאומי

998,432
&988,421
74,866
1,035,906
&51,795

998,432
&988,421
74,866
1,035,906
&51,795

1,068,988

1,068,988

חלק בעלי המניות המוכרי( והחברה להשבה ,בהתאמה בניכוי דיסקאונט של 12.5%
בניכוי תמורה ראשונית

391,135
&334,281

231,850
&211,629

תמורת המש בהנחה שסכו המס בפניה המקדמית יהיה  5%משווי האחזקה בלאומי

56,855

20,221

=1,035,931*0.05

=1,068,988*(1&12.5%)*41.82%

=1,068,988*(1&12.5%)*24.79%

נספח 6
מיליוני ש"ח
ערב הגשת הבקשה
הון עצמי אוה"ה ליום 30.6.2016
שיעור הניכיון ערב הגשת הבקשה לאישור
שווי בידי בעלי המניות

998,432
40%
599,059

לאחר הסדר הפשרה
הון עצמי אוה"ה ליום 30.6.2016
שיעור ניכיון לפי הסדר הפשרה
שווי בידי בעלי המניות

998,432
12.5%
873,628

התועלת לכלל בעלי המניות

274,569

שיעור החזקה של בעלי מניות
מוכרים )לא כולל החברה להשבה(

41.82%

סך ההטבה לבעלי מניות מוכרים
)לא כולל החברה להשבה(

114,825

גמול לתובע הייצוגי

שיעור מהתועלת 1.35%
1,550
סכום

שכר טרחת בא כוח התובע הייצוגי שיעור מהתועלת 7.65%
8,784
סכום
הסכומי אינם כוללים מע"מ
בהנחה שכל בעלי המניות מוכרים

נספח .3א' – הודעת השתתפות של בעל מניות לא רשום
אל :אוצר התיישבות היהודים בע"מ
באמצעות ____________ (להלן" :חבר הבורסה")
רחוב _____________
הנדון :אוצר התיישבות היהודים בע"מ (להלן" :החברה")
הנני מתייחס לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום  1בדצמבר  6112בדבר רכישת מניות החברה
שאינן בבעלות ההסתדרות הציונית העולמית והאפוטרופוס הכללי ,בהתאם להסכם הפשרה
בתביעה הייצוגית  1751-11-17ובהמרצת הפתיחה  10311-17-17אשר ניתן לו תוקף של פסק דין
(להלן בהתאמה" :הדיווח המיידי" ו"-הסכם הפשרה").
הואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעות חבר הבורסה ,בפיקדון מס' _____ המתנהל בסניף חבר
הבורסה מס' _______ ,של ___________ מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב ,כל אחת ,בהון
המונפק והנפרע של החברה;
והואיל וברצוני להשתתף במכירת מניות החברה מכוח הסכם הפשרה ,וזאת בגין ____ מניות של
החברה (להלן" :המניות");
לפיכך ,ניתנת בזאת הודעת השתתפות של בעל מניות לא רשום (כמשמעותה בדיווח המיידי) בגין
המניות ,וכן התחייבות להעברת המניות לחברה – הכל בהתאם לתנאי הסכם הפשרה.
אני מצהיר ומתחייב בזאת כי במועד מתן הודעת השתתפות זו המניות נקיות מכל שעבוד ,עיקול,
חוב ,עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו ,וכי המניות יהיו במצבן זה במועד העברתן על
שם החברה .את התמורה בגין המניות ,נא להעביר לפיקדוני הנ"ל.
כן הנני מצהיר ומתחייב כי החל ממועד חתימתי על הודעת השתתפות זו ועד מועד הרכישה (כהגדרת
מונח זה בהסכם הפשרה) לא אבצע כל דיספוזיציה במניות.
ידוע לי כי נכונות הצהרתי ,כאמור לעיל ,הינה תנאי מוקדם לרכישת המניות על ידי החברה ותשלום
תמורתן על פי הסכם הפשרה.

__________________
(מספר ת.ז/.מספר חברה)
__________________
(שם מלא)
__________________
(חתימה)
__________________
תאריך



יש למלא כאן את הכמות המרבית של המניות אשר בגינה ניתנת הודעת השתתפות .דהיינו ,מלוא כמות המניות
שבפיקדון ניירות ערך הנ"ל ,או כמות קטנה יותר ,לפי רצון בעל המניות.
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נספח .3ב' – הודעת אי-השתתפות של בעל מניות לא רשום
אל :אוצר התיישבות היהודים בע"מ
באמצעות ____________ (להלן" :חבר הבורסה")
רחוב _____________
הנדון :אוצר התיישבות היהודים בע"מ (להלן" :החברה")
הנני מתייחס לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום  1בדצמבר  6112בדבר רכישת מניות החברה
שאינן בבעלות ההסתדרות הציונית העולמית והאפוטרופוס הכללי ,בהתאם להסכם הפשרה בתביעה
הייצוגית  1751-11-17ובהמרצת הפתיחה  10311-17-17אשר ניתן לו תוקף של פסק דין (להלן
בהתאמה" :הדיווח המיידי" ו"-הסכם הפשרה").
הואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעות חבר הבורסה ,בפיקדון מס' _____ המתנהל בסניף חבר
הבורסה מס' _______ ,של ___________ מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב ,כל אחת ,בהון
המונפק והנפרע של החברה;


והואיל ואינני מעוניין להשתתף במכירת מניות החברה מכוח הסכם הפשרה ,וזאת בגין ____
מניות של החברה המוחזקות ע"י הח"מ (להלן" :המניות");

לפיכך ,ניתנת בזאת הודעת אי-השתתפות של בעל מניות לא רשום (כמשמעותה בדיווח המיידי) בגין
המניות.
ידוע לי ואני מאשר כי ככל שלאחר קבלת הודעות ההשתתפות ואי-ההשתתפות יתברר שמספר בעלי
המניות הצפויים להיוותר בחברה יהא  37או פחות ,אדרש ,תוך  5ימי עסקים ממועד פרסום דיווח
מיידי בעניין ,לאשרר את הודעת אי-ההשתתפות ,וזאת באמצעות מסירת הודעה בנוסח שיצורף
לדיווח שתפרסם החברה .כן ידוע לי כי ככל שלא אאשרר את הודעת אי-ההשתתפות אחשב כמי
שחזר בו מהודעת אי-ההשתתפות ואשתתף ברכישה ביחס לכל מניות החברה שבבעלותי.
הנני מצהיר ומתחייב כי החל ממועד חתימתי על הודעת אי-השתתפות זו ועד למועד הרכישה
(כהגדרת מונח זה בהסכם הפשרה) לא אבצע כל דיספוזיציה במניות.
ידוע לי כי נכונות הצהרתי ,כאמור לעיל ,הינה תנאי מוקדם לשכלול הודעת אי-השתתפות זו בקשר
לרכישת המניות על ידי החברה על פי הסכם הפשרה.

__________________
(מספר ת.ז/.מספר חברה)
__________________
(שם מלא)
__________________
(חתימה)
__________________
תאריך



יש למלא כאן את הכמות המרבית של המניות אשר בגינה ניתנת הודעת אי-ההשתתפות .דהיינו ,מלוא כמות המניות
שבפיקדון ניירות ערך הנ"ל ,או כמות קטנה יותר ,לפי רצון בעל המניות.
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נספח .3ג' – הודעת השתתפות של חבר בורסה
אל :אוצר התיישבות היהודים בע"מ
רחוב _____________
הנדון :אוצר התיישבות היהודים בע"מ (להלן" :החברה")
הנני מתייחס לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום  1בדצמבר  6112בדבר רכישת מניות החברה
שאינן בבעלות ההסתדרות הציונית העולמית והאפוטרופוס הכללי ,בהתאם להסכם הפשרה
בתביעה הייצוגית  1751-11-17ובהמרצת הפתיחה  10311-17-17אשר ניתן לו תוקף של פסק דין
(להלן בהתאמה" :הדיווח המיידי" ו"-הסכם הפשרה").
הואיל וקיבלנו הודעות השתתפות למכירת מניות החברה מכוח הסכם הפשרה מאת ____ בעלי
מניות של החברה בגין כמות כוללת של ________ מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב ,כל אחת,
בהון המונפק והנפרע של החברה (להלן" :המניות").
לפיכך ניתנת בזאת הודעת השתתפות של חבר בורסה (כמשמעותה בדיווח המיידי) בגין המניות ,וכן
התחייבות להעברת המניות לחברה – הכל בהתאם לתנאי הסכם הפשרה.
אנו מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי במועד מתן הודעת השתתפות זו המניות נקיות מכל שעבוד,
עיקול ,חוב ,עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו ,וכי המניות יהיו במצבן זה במועד
העברתן על שם החברה.
כן אנו מצהירים כי בעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות החברה באמצעות הח"מ אשר
מסרו הודעת השתתפות לא ביצעו ולא יבצעו כל דיספוזיציה במניות החל ממועד חתימתם על הודעת
ההשתתפות ועד למועד ביצוע הרכישה.
תשומת ליבכם כי מתוך מניות החברה המוחזקות באמצעות הח"מ ,לא נמסרו לח"מ הודעות
השתתפות והודעות אי-השתתפות בגין ______ מניות החברה המוחזקות על ידי ____ בעלי
מניות החברה.
את התמורה בגין המניות ,נא להעביר אלינו באמצעות מסלקת הבורסה.
ידוע לנו כי נכונות הצהרתנו ,כאמור לעיל ,הינה תנאי מוקדם לרכישת המניות על ידי החברה
ותשלום תמורתן על פי הסכם הפשרה.
__________________
(מספר חבר הבורסה)
___________________
(שם חבר הבורסה)
_________________
(חותמת וחתימה)
_________________
(תאריך)

 יש למלא את כמות מניות החברה המוחזקות באמצעות חבר הבורסה בגינן לא התקבלו הודעות השתתפות או
הודעות אי-השתתפות.
 יש למלא את כמות בעלי המניות המחזיקים במניות החברה באמצעות חבר הבורסה אשר לא מסרו הודעת השתתפות
או הודעת אי-ההשתתפות.
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נספח .3ד' – הודעת אי-השתתפות של חבר בורסה
אל :אוצר התיישבות היהודים בע"מ
רחוב _____________
הנדון :אוצר התיישבות היהודים בע"מ (להלן" :החברה")
הנני מתייחס לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום  1בדצמבר  6112בדבר רכישת מניות החברה
שאינן בבעלות ההסתדרות הציונית העולמית והאפוטרופוס הכללי ,בהתאם להסכם הפשרה
בתביעה הייצוגית  1751-11-17ובהמרצת הפתיחה  10311-17-17אשר ניתן לו תוקף של פסק דין
(להלן בהתאמה" :הדיווח המיידי" ו"-הסכם הפשרה").
הואיל וקיבלנו הודעות אי-השתתפות למכירת מניות החברה מכוח הסכם הפשרה מאת _____ בעלי
מניות בגין כמות כוללת של ________ מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב ,כל אחת ,בהון המונפק
והנפרע של החברה (להלן" :המניות").
לפיכך ניתנת בזאת הודעת אי-השתתפות של חבר בורסה (כמשמעותה בדיווח המיידי) ,בגין המניות,
וזאת בהתאם לתנאי הסכם הפשרה.
אנו מצהירים כי בעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות החברה באמצעות הח"מ אשר מסרו
הודעת אי-השתתפות לא ביצעו ולא יבצעו כל דיספוזיציה במניות החל ממועד חתימתם על הודעת
האי-השתתפות ועד למועד ביצוע הרכישה.
תשומת ליבכם כי מתוך מניות החברה המוחזקות באמצעות הח"מ ,לא נמסרו לח"מ הודעות
השתתפות והודעות אי-השתתפות בגין ______ מניות החברה המוחזקות על ידי ____  בעלי
מניות החברה.
ידוע לי כי נכונות הצהרתי ,כאמור לעיל ,הינה תנאי מוקדם לשכלול הודעת אי-השתתפות זו בקשר
לרכישת המניות על ידי החברה על פי הסכם הפשרה.

___________________
(מספר חבר הבורסה)
___________________
(שם חבר הבורסה)
___________________
(חותמת וחתימה)
___________________
(תאריך)



יש למלא את כמות מניות החברה המוחזקות באמצעות חבר הבורסה בגינן לא התקבלו הודעות השתתפות או
הודעות אי-השתתפות.
יש למלא את כמות בעלי המניות המחזיקים במניות החברה באמצעות חבר הבורסה אשר לא מסרו הודעת השתתפות
או הודעת אי-ההשתתפות.

-7-

נספח .4א' – הודעת השתתפות של בעל מניות רשום
אל :אוצר התיישבות היהודים בע"מ
רחוב _____________
הנדון :אוצר התיישבות היהודים בע"מ (להלן" :החברה")
הנני מתייחס לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום  1בדצמבר  6112בדבר רכישת מניות החברה
שאינן בבעלות ההסתדרות הציונית העולמית והאפוטרופוס הכללי ,בהתאם להסכם הפשרה בתביעה
הייצוגית  1751-11-17ובהמרצת הפתיחה  10311-17-17אשר ניתן לו תוקף של פסק דין (להלן
בהתאמה" :הדיווח המיידי" ו"-הסכם הפשרה")
הואיל והנני הבעלים של  /מיופה כוח לפעולות ,בגין ___________ מניות רגילות בנות __ ש"ח ע"נ,
כל אחת ,בהון המונפק והנפרע של החברה ,המסומנות ממס' _____ עד מס'_________ ועד בכלל,
הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם __________;
והואיל וברצוני להודיע לחברה על השתתפותנו במכירת מניות החברה נושא הסכם הפשרה ,וזאת
בגין ________  מניות של החברה (להלן" :המניות");
לפיכך ,ניתנת בזאת הודעת השתתפות של בעל מניות רשום (כמשמעותה בדיווח המיידי) וכן
התחייבות להעברת המניות לחברה ,על פי שטר העברת המניות המצורף בזה – והכל בהתאם לתנאי
הצעת הרכש על פי הסכם הפשרה.
המניות מוחזקות על ידי/על פי ייפוי כוח נוטריוני מאת ________ ,הבעלים הרשום של המניות
הנ"ל ,אשר העתקו ,מאושר על ידי נוטריון ,מצורף להודעת השתתפות זו.
אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי במועד מתן הודעת השתתפות זו המניות נקיות מכל שעבוד ,עיקול,
חוב ,עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו ,וכי המניות יהיו במצבן זה במועד העברתן על
שם החברה.
כן הנני מצהיר ומתחייב כי החל ממועד חתימתי על הודעת השתתפות זו ועד למועד הרכישה
(כהגדרת מונח זה בהסכם הפשרה) לא אבצע כל דיספוזיציה במניות.
את התמורה בגין המניות ,נא להעביר לחשבון בנק בישראל ,מס' _______ על שם ___________
בבנק ______________ סניף _________ (מס' הסניף ____).
ידוע לי כי נכונות הצהרתי ,כאמור לעיל ,הינה תנאי מוקדם לרכישת המניות על ידי החברה ותשלום
תמורתן על פי הסכם הפשרה.
רצ"ב:
שטר העברת מניות בגין המניות;
.1
תעודת/תעודות מניה מס' ____ בגין המניות;
.6
העתק מאושר של ייפוי כוח נוטריוני (אם רלוונטי).
.3
____________ ___________________ ___________ __________ __________
(חתימה)
(תאריך)
(כתובת)
מספר ת.ז/.מספר חברה)
(שם מלא)

 יש למלא כאן את הכמות המרבית של המניות אשר בגינה ניתנת הודעת השתתפות .דהיינו ,מלוא כמות המניות
הרשומה במרשם ,או כמות קטנה יותר ,לפי רצון בעל המניות.
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נספח .4ב' – הודעת אי-השתתפות של בעל מניות רשום
אל :אוצר התיישבות היהודים בע"מ
רחוב _____________
הנדון :אוצר התיישבות היהודים בע"מ (להלן" :החברה")
הנני מתייחס לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום  1בדצמבר  6112בדבר רכישת מניות החברה
שאינן בבעלות ההסתדרות הציונית העולמית והאפוטרופוס הכללי ,בהתאם להסכם הפשרה בתביעה
הייצוגית  1751-11-17ובהמרצת הפתיחה  10311-17-17אשר ניתן לו תוקף של פסק דין (להלן
בהתאמה" :הדיווח המיידי" ו"-הסכם הפשרה").
הואיל והנני הבעלים של  /מיופה כוח לפעולות ,בגין ___________ מניות רגילות בנות __ ש"ח ע"נ,
כל אחת ,בהון המונפק והנפרע של החברה ,המסומנות ממס' _____ עד מס'_________ ועד בכלל,
הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם __________;
והואיל וברצוני להודיע לחברה על אי-השתתפותנו במכירת מניות החברה נושא הסכם הפשרה,
וזאת בגין ________  מניות של החברה (להלן" :המניות");
לפיכך ,ניתנת בזאת הודעת אי-השתתפות של בעל מניות רשום (כמשמעותה בדיווח המיידי) בגין
המניות.
המניות מוחזקות על ידי/על פי ייפוי כוח נוטריוני מאת ________ ,הבעלים הרשום של המניות
הנ"ל ,אשר העתקו ,מאושר על ידי נוטריון ,מצורף להודעת אי-השתתפות זו.
ידוע לי ואני מאשר כי ככל שלאחר קבלת הודעות ההשתתפות ואי-ההשתתפות יתברר שמספר בעלי
המניות הצפויים להיוותר בחברה יהא  37או פחות ,אדרש ,בתוך  5ימי עסקים ממועד פרסום דיווח
מיידי בעניין ,לאשרר את הודעת אי-ההשתתפות ,וזאת באמצעות מסירת הודעה בנוסח שיצורף
לדיווח שתפרסם החברה .כן ידוע לי כי ככך שלא אאשרר את הודעת האי-השתתפות אחשב כמי
שחזר בו מהודעת אי-ההשתתפות ואשתתף ברכישה ,ביחס לכל מניות החברה שבבעלותי.
הנני מצהיר ומתחייב כי החל ממועד חתימתי על הודעת אי-ההשתתפות זו ועד למועד הרכישה
(כהגדרת מונח זה בהסכם הפשרה) לא אבצע כל דיספוזיציה במניות.
ידוע לי כי נכונות הצהרתי ,כאמור לעיל ,הינה תנאי מוקדם לשכלול הודעת אי-השתתפות זו בקשר
לרכישת המניות על ידי החברה על פי הסכם הפשרה.
רצ"ב:
תעודת/תעודות מניה מס' ____ בגין המניות;
.1
העתק מאושר של ייפוי כוח נוטריוני (אם רלוונטי).
.6

____________ ___________________ ___________ __________ __________
(חתימה)
(תאריך)
(כתובת)
(מספר ת.ז/.מספר חברה)
(שם מלא)

 יש למלא כאן את הכמות המרבית של המניות אשר בגינה ניתנת הודעת האי-השתתפות .דהיינו ,מלוא כמות המניות
הרשומה במרשם ,או כמות קטנה יותר ,לפי רצון בעל המניות.
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נספח .4ג' – שטר העברת מניות
אני  /אנו הח"מ __________ ת.ז/.מס' חברה ________ מרחוב ___________ (להלן:
"המעביר") ,מעביר/ים בזה לאוצר התיישבות היהודים בע"מ (להלן" :מקבל ההעברה") ,תמורת
_________ מניות של בנק לאומי לישראל בע"מ למניה ששולם לי/לנו על ידי מקבל ההעברה,
______ מניות רגילות ,בנות ___ ש"ח ע"נ ,כל אחת ,המסומנות במספרים מ _____ -עד _____
ועד בכלל ,של אוצר התיישבות היהודים בע"מ ,והן יהיו בידי מקבל ההעברה ,על פי כל התנאים
שלפיהם החזקתי/נו אני/אנו בהן בשעת חתימת שטר זה.
ואני מקבל ההעברה ,מסכים לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום ביום ____ בחודש _______________ ,בשנת _______

___________________
חתימת המעביר/ים

_____________________
חתימת מקבל ההעברה

___________________
עד לחתימת המעביר/ים

_____________________
עד לחתימת מקבל ההעברה

