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 בע"מ אחים דוניץ

 ("החברה"להלן: )
 
 מדף  תשקיף

 
מניות רגילות  -מכח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין 

, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה "(החברה מניות)להלן: " של החברה
אופציה הניתנים למימוש לאגרות כתבי תנים למימוש למניות החברה, למניות החברה, כתבי אופציה הני

וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין  וניירות ערך מסחרייםולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה חוב 
 . "(ניירות הערךניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי )להלן: "

א)ו( לחוק ניירות ערך, 23מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף הצעת ניירות הערך על פי תשקיף 
, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, 1968 -התשכ"ח 

לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון 
 ותה עת.והנחיות הבורסה, כפי שיהיו בא

 
. ועל תוצאות פעילותה של החברה על פעילותהגדולה השפעה  להם עשויה להיותשסיכון גורמי אין לחברה 

 25ראו סעיף  על החברה,קטנה או בינונית אודות גורמי הסיכון אשר עלולה להיות להם השפעה לפרטים 
-2017)אסמכתא מס':  2017במרץ  28 אשר פורסם ביום 2016לדוח התקופתי של החברה לשנת פרק א' ב

 . המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה(, 01-025876
 

דוחות ) ג לתקנות ניירות ערך5בתקנה  מונח זה החברה הינה "תאגיד קטן", כמשמעותלמועד התשקיף, 
לפרטים אודות ההקלות לתאגיד קטן שהחליט דירקטוריון החברה . 1970 –התש"ל ( תקופתיים ומיידיים

  .להלן 6.3לאמץ, ראו סעיף 
 
 
 

 עותק מתשקיף המדף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו

www.magna.isa.gov.il  האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו ובאתר
.www.tase.co.il. 
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 מבוא - 1פרק 

 כללי .1.1

זה בחוק החברות  ית כהגדרת מונח( הינה חברה ציבור"החברה)להלן: " בע"מ אחים דוניץ

 ."(חוק החברות)להלן: " 1999-התשנ"ט

 אישוריםויתרים ה .1.2

, הדרושים על פי כל דין לפרסום תאת כל ההיתרים, האישורים והרישיונוקיבלה החברה 

א)א( 23תשקיף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף . ("התשקיף"להלן: ) תשקיף מדף זה

"( והצעת ניירות ערך על פיו, ערך ניירות חוק)להלן: " 1968 -לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 תיעשה על פי דוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו  ה שלרתן בהיאי

בם של ניירות הערך שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טילמהימנותם או לאו אישור 

 המוצעים.

 ,אישור עקרוני "(הבורסהלניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: " הבורסהמ קיבלההחברה 

אגרות חוב שאינן , "(החברה מניות)להלן: " מניות החברהלרישומם למסחר של המתייחס 

ת , כתבי אופציה למימוש למניוניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה

 ,ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברההחברה, כתבי אופציה למימוש לאגרות חוב 

וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף סחריים ניירות ערך מ

להלן: "(, שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף )ניירות הערך"להלן: ) המדף במועד הרלוונטי

  "(.האישור העקרוני"

לפרטים המובאים בתשקיף זה, או אישור אין לראות באישור העקרוני של הבורסה 

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

 יוצעו באמצעות דוח הצעת מדף. על המחיר בו או  בתשקיף זההכלולים הערך 

יוצעו( על פי דוחות ככל שרך אשר יוצעו )בקשר לניירות העהבורסה העקרוני של אישור המתן 

והרישום למסחר  ,ניירות הערך האמורים , אינו מהווה אישור לרישום למסחר שלהצעת מדף

ניירות לרישום לבקשה לקבלת אישור  תשקיף זה, יהיה כפוףב הכלוליםניירות הערך של 

ניירות ערך נות ותק לחוק ניירות ערךדוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם למסחר על פי הערך 

  .2005-של ניירות ערך(, התשס"ו הצעת מדף)

ניירות למסחר אין במתן האישור העקרוני כאמור, משום התחייבות למתן אישור לרישום 

על פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר  הכלולים בתשקיףהערך 

הנחיות על פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת על פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וה

 הבקשה לרישום על פי דוח הצעת המדף.הגשת 
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  הון המניות .1.3

  :החברה, נכון למועד פרסום התשקיף להלן פרטים אודות הון .1.3.1

  ש"ח ערך נקוב כל אחת. 1כל מניות החברה הן מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 

 

הון המניות המונפק והנפרע
1
 

 )ע.נ( 

מניות הון ה
הרשום 
 )ש"ח(

הון  המניות 
 הרשום )ע.נ(

 בלא דילול בדילול מלא 

7,860,960 7,860,960 10,000,000  10,000,000 

  :( הינו כדלקמןש"ח)באלפי  2016 בדצמבר 31רכב ההון העצמי של החברה ליום ה .1.3.2

 15,304 הון מניות 

 22,636 פרמיה על מניות 

 1,517 הון בגין תשלום מבוסס מניות קרן

 163,679 עודפים

 (72,907) מניות באוצר

 130,229 סה"כ הון

                                                      
1

-ו בהון ובהצבעה כלשהן, לרבות לא זכויות שאינן מקנות המוחזקות על ידי החברה רדומות מניות 2,743,385כולל  

שאינן , ( בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה1960מניות המוחזקות ע"י דוניץ נכסי מקרקעין ) 1,250,837

 ם למניות רגילות של החברה., אין לחברה ניירות ערך המיריתשקיף זהנכון למועד  .מקנות זכויות הצבעה
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 הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף - 2פרק 

 

)להלן:  על פי תשקיף מדף זה, יכול שיוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף מניות רגילות של החברה

ת להמרה למניות החברה, , אגרות חוב הניתנושאינן ניתנות להמרה , אגרות חוב"(החברה מניות"

וב או כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות ח

וכן כל נייר ערך אחר שעל פי  ך מסחרייםניירות ערוהחברה למניות להמרה הניתנות לאגרות חוב 

 "(.ת הערךניירו"להלן: )  הדין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי

 

לחוק ניירות  )ו(א23הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 

, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים 1968 -, התשכ"ח ערך

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

 התאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת.דין וב
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 הון החברה -3פרק 
 לתאריך התשקיףהרשום והמונפק של החברה נכון המניות  הון 3.1

 -ל ש"ח המחולק 10,000,000נו יההון הרשום של החברה, נכון לתאריך התשקיף, ה

, נכון חברהשל הכל אחת. ההון המונפק והנפרע  .נ.ש"ח ע 1מניות רגילות בנות  10,000,000

 ע.נ.ש"ח  1מניות רגילות בנות  7,860,960 -המחולק ל ש"ח 7,860,960נו ילתאריך התשקיף, ה

שאינן מקנות זכויות כלשהן, לרבות  המוחזקות על ידי החברה רדומות מניות 2,743,385כולל )

( בע"מ, 1960י דוניץ נכסי מקרקעין )מניות המוחזקות ע" 1,250,837-ו לא בהון ובהצבעה

 .(, שאינן מקנות זכויות הצבעהחברה בת בבעלות מלאה של החברה

 התפתחויות בהון החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף 3.2

 התפתחות בהון הרשום 3.2.1

 .החברה של הרשום בהון שינויים חלו לא התשקיף לתאריך שקדמו השנים בשלוש

  התפתחות בהון המונפק 3.2.2

  .החברה שלהמונפק  בהון שינויים חלו לא התשקיף לתאריך שקדמו השנים שבשלו

  המחזיקים בניירות הערך של החברה בעלי עניין 3.3

בניירות ין יבעלי הענ החזקותאודות  , למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה,לפרטים

 ,ודשים( ח12בשנים עשר ), במועד הסמוך למועד התשקיף ולמועד שקדם לו הערך של החברה

 3מיום של החברה בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה דוחות מיידיים ראו 

)אסמכתא מס':  2017באפריל  20מיום , (2017-01-029944)אסמכתא מס':  2017אפריל ב

 בהתאמה, ,(2016-01-040627)אסמכתא מס':  2016אפריל ב 4ומיום  (2017-01-033940

 הפניה. בדרך שלזה המובאים בתשקיף 

כהגדרת  בעל שליטה בחברהכבמי מבעלי מניותיה החברה אינה רואה נכון למועד התשקיף, 

 .מונח זה בחוק ניירות ערך

 הסכמים בנוגע למניות החברה 3.4

קיימים בין הלמועד התשקיף, לא הובאו לידיעת החברה ומנהליה, פרטים בדבר הסכמים 

 רה.בעלי המניות בחברה בנוגע להחזקותיהם במניות החב

  ניירות הערך המירים למניות החברה 3.5

 .לא קיימים ניירות ערך המירים למניות החברהנכון למועד התשקיף, 

 התחייבות החברה להנפיק ניירות ערך או להימנע מהנפקתם או מהצעתם 3.6

, התאגיד הבנקאיכלפי של החברה, התחייבה החברה והליווי אשראי הבמסגרת חלק מהסכמי 

יעקב דוניץ, מר נסים מר של  ה"ה  , בין היתר, קותיהם המצרפיותפעול באופן שהחזשלא ל

בכל הסכם עם  ניטמסויים שנקבע באופן פריפחתו משיעור  והגב' מאיה דוניץ אאחיעזר

 . התאגיד הבנקאי

 מתואם -שער הבורסה של מניות החברה  3.7

 1מיום  החברה מנייתנמוכים )באגורות( של הגבוהים וההנעילה,  ישער אודותלהלן נתונים 

  פרסום התשקיף: סמוך למועד, 2017מאי ב 16ועד ליום  2015 בינואר
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שער הנעילה בבורסה של מניית החברה  , בסמוך למועד פרסום התשקיף,2017מאי ב 16ביום 

  אגורות. 7,433 עמד על

 

 שנה             שער נעילה הגבוה שער נעילה הנמוך

 השער תאריך השער תאריך

5.1.15 1,589.85 14.6.15 2,652.92 1.1.15-31.12.15 

3.5.16 2,483.32 29.12.16 7,219.85 31.12.16- 1.1.16 

4.5.17 6,309 11.1.17 8,996.64 1.1.17-16.5.17 
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  הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה - 4פרק 

 הזכויות הנלוות למניות החברה 4.1

תקנון ההתאגדות של החברה  נוסחראו  ,לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה

 2013בדצמבר  19ביום על ידי החברה  בדיווח מיידי כפי שפורסם ,"(החברה ןתקנו)"

 שתוכנו מובא בתשקיף זה על דרך של הפניה. (,2013-01-101740)אסמכתא מס': 

  הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות 4.2

חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה לפי סעיפים מחוק החברות להלן יפורטו הסדרים לפי 

מבנה וצורה(,  -ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף )ד( לתקנות 26המצוינים בתקנה 

 : ככל ונקבעו הסדרים כאמור ,1969-התשכ"ט

 שינוי בתקנון 4.2.1

החברה רשאית לשנות את הוראות תקנון החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית 

 ב רגיל של הנוכחים באסיפה.ברו

החברה רשאית להגביל בתקנון או בחוזה אחר את סמכותה לשנות את התקנון או 

הוראה מהוראותיו, אם נתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית, ברוב הדרוש לשינוי 

 .הוראות התקנון

 העברת סמכויות בין אורגנים 4.2.2

ברות, להעניק למנהל הכללי )ב( לחוק הח92הדירקטוריון רשאי, בכפוף לאמור בסעיף 

המשמש בתפקיד באותה שעה, אותן סמכויות מהסמכויות שיש לו לפי תקנון החברה, 

כויות אלה לאותה תקופה ולאותן המטרות מכפי שיראה בעיניו, הוא רשאי להעניק מס

ובאותם התנאים ובאותן ההגבלות, שיחשוב למועיל, הוא רשאי להעניק סמכויות אלה 

ויותיו ובין במקומן ותחת, כולן או מקצתן, והוא רשאי מזמן לזמן, בין בנוסף לסמכ

 לבטל, לשלול, ולשנות סמכויות אלה, כולן או מקצתן.

הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים; לא קיים המנהל 

הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע 

 במקומו.ההוראה 

 באסיפה הכללית ויושב ראש האסיפה מנין חוקי 4.2.3

 78כאמור בסעיף  דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקיבאין לפתוח 

  לחוק החברות.

חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה 

שעה ומקום אחרים כפי  מאליה, בשוע אחד, לאותה השעה ולאותו המקום, או ליום,

שנקבע בהזמנה לאסיפה או כפי שקיבע ע"י הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, 

ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה, לא נמצא מניין  

באסיפה שנדחתה כאמור, יהוו שני חברים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כולם מניין 

 )ב( לחוק החברות. 79חוקי, כפוף לסעיף 

יושב ראש הדירקטוריון, ישב בראש כל אסיפה כללית. היעדר יושב ראש, או אם לא 

מהמועד שנקבע לאסיפה, יבחרו החברים הנוכחים  דקות 15הופיע לאסיפה כעבור 

בדירקטור, או אם לא יהיה דירקטור נוכח, יבחרו באחד החברים הנוכחים לשבת 

  בראש האסיפה.
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 דירקטוריוןקבלת החלטות ב 4.2.4

שאלות המתעוררות בישיבות הדירקטוריון תוכרענה ברוב קולות הדירקטורים 

 –הנוכחים והמצביעים. היו קולות התומכים והמתנגדים שקולים בעניין מסוים 

 הצביעו כנדחית. ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף. התיחשב ההצעה לגבי

 כהונת דירקטורים 4.2.5

יכהן במשרתו עד תום האסיפה הרגילה הבאה, או עד אשר  )שאינו חיצוני( כל דירקטור

יחדל לכהן בתפקידו על פי הוראות תקנון החברה, לפי המוקדם. דירקטור שאינו 

לתקנון החברה(, שנסתיימה תקופת  14.11יחולו הוראות סעיף  ודירקטור חיצוני )לגבי

 כהונתו יוכל להיבחר שוב.

שהסתיימה כהונתו בהגיע מועד האסיפה,  שום אדם, פרט לדירקטורבכפוף לכל דין, 

לא יציג מועמדותו לאסיפה הכללית לתפקיד דירקטור, אלא אם הומלץ לתפקיד זה 

בחברה מתכוונים להעמידו לבחירה  בעלי מניותע"י הדירקטורים, או שהוא או 

הציג את הודיע/ו לחברה בכתב, לפחות ארבעים ימים לפני האסיפה, על כוונה ל

המועמד. להודעה כאמור תצורף הסכמת המועמד לשמש כדירקטור וכן אישורו על 

  כשירותו וזמינותו לשמש כדירקטור.

חדשים במספר המינימלי  יםאם באסיפה הרגילה של החברה לא נבחרו דירקטור

שנקבע לפי תקנון החברה, ימשיכו הדירקטורים שכיהנו עד לאותה אסיפה, לכהן 

 חלפתם על ידי האסיפה הכללית של החברה.במשרתם, עד ה

הדירקטוריון רשאי מפעם לפעם למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, על  4.2.6

מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא. דירקטור שמונה כאמור 

  .יסיים את כהונתו במועד האסיפה הרגילה שתתקיים לאחר מינויו

 ה למתן פטורכמהס 4.2.7

רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק  החברה

עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. על אף האמור, החברה אינה רשאית לפטור מראש 

 2דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

 חלוקת דיבידנד 4.2.8

 ות חוק החברות.הדירקטוריון רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד בכפוף להורא

 

לעיל, הינו תיאור  4.2.8עד  4.2.1בנושאים המנויים בסעיפים החברה תקנון תיאור הוראות 

תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם נושאים והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח 

יובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה  המלא של תקנון החברה.

לא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה להוראות ש

 מכוחם, יגברו ההוראות האמורות על הוראות התקנון.

                                                      
2

(, דיווחה החברה כי נושאי המשרה בחברה 2016-01-089706)אסמכתא מס':  2016בדצמבר  20יצוין כי ביום  
יסויג כך שלא יחול ביחס להחלטה או עסקה שלבעל הסכימו, כי כתב הפטור מאחריות שקיבלו ו/או יקבלו מהחברה 

הודיעה החברה באותו מועד  שא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי.שליטה, אם וככל שיהא כזה בחברה, או לנו
 ן את תקנון החברה בהתאם לאמור לעיל.וקילתלפעול  בכוונתהבכפוף לקבלת האישורים הנדרשים בדין, כי 



 

11 

 

 תמורת ההנפקה – 5פרק 

 ההנפקהתמורת  5.1

תמורה  במועד תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם, ולפיכך לא תהיה כל

 ף.מיידית בעקבות פרסום תשקיף המד

 ייעוד התמורה 5.2

התמורה  במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על בסיס תשקיף מדף זה על פי דוחות הצעת מדף,

היה  .מעת לעת שתתקבל מהנפקות אלה תיועד למטרות שונות, כפי שתחליט הנהלת החברה

תפורט  וייקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה היא

בכוונתה להשקיע  המדף. כמו כן, במסגרת דוח הצעת המדף, תודיע החברה כיצדבדוח הצעת 

 בגין ההצעה כאמור. את תמורת ההנפקה, בתקופה שעד לשימוש בפועל בתמורת ההנפקה

 סכום מינימאלי 5.3

לא נקבע סכום מינימאלי החברה אינה מציעה ניירות ערך במסגרת תשקיף זה ולפיכך 

רות ערך מכח תשקיף זה באמצעות דוח הצעת מדף, תפרט . ככל והחברה תנפיק ניילהנפקה

 .החברה את הסכום המינימאלי אותו יש להשיג בהנפקה )ככל וייקבע(



 

12 

 

 פרטים על החברה ופעילותה - 6פרק 

  תיאור עסקי התאגיד 6.1

מבנה  –ב לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף 6( ולתקנה 1)א44בהתאם לתקנה 

פרק , פרק תיאור עסקי התאגיד, נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה ל1969-וצורה(, התשכ"ט

)אסמכתא מס':  2017 במרץ 28ביום אשר פורסם  2016לשנת דוח התקופתי של החברה לא' 

 .("2016הדוח התקופתי של החברה לשנת " להלן ביחד:)( 2017-01-025876

עסקי התאגיד ובכל עניין להלן פרטים אודות שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו ב

ועד  2016התקופתי של החברה לשנת הדוח אחר שיש לתארו בדוח התקופתי מיום פרסום 

 :ליום פרסום התשקיף

תובענה כנגד החברה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית על פי חוק תובענות לפרטים אודות 

 סכומים מסוימים נטען, כי החברה גובה מלקוחותיה שבמסגרתה 2006 –ייצוגיות, התשס"ו 

 2017באפריל  6 , ראו דיווח מיידי מיום 1973-בניגוד להוראות חוק המכר )דירות(, התשל"ג

 ( )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(.2017-01-031060)אסמכתא מס': 
 31לשנה שהסתיימה ביום  יםהכספי ותדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה והדוח 6.2

 2016בדצמבר 

לשנה שהסתיימה של החברה  יםהכספי תוקטוריון על מצב עסקי החברה ולדוחלדוח הדיר

, לדוח התקופתי של החברה לשנת וחלק ג', בהתאמה 'בחלק  ו, רא2016בדצמבר  31ביום 

 על דרך ההפניה.  זה, הנכלל בפרק 2016

 תאגיד קטן 6.3

במסגרת  תוההקלות שנכלל כלהחליט דירקטוריון החברה על אימוץ של  ,2014 מרץב 11ביום 

 ,"(תקנות הדוחות)להלן: " 1970 -, התש"ל(דוחות תקופתיים ומיידיים)תקנות ניירות ערך 

כדלקמן: ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית בתאגיד ודוח רואה החשבון המבקר 

העלאת ; 20% -ות בקשר עם צירוף הערכות שווי לעל הבקרה הפנימית; העלאת סף המהותי

; פטור מיישום הוראות 40% -כלולות מהותיות לדוחות ביניים לדוחות חברות סף הצירוף של 

  .התוספת השנייה בתקנות הדוחות )פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם(

בהגדרת תאגיד קטן פטור,  החברהעל אף עמידת , דיווחה החברה כי 2017באפריל  27ביום 

 ולהמשיך לדווח לפי מתכונת דיווח רבעונית. שלא לאמץ את ההקלה לראשונה הבחר החברה

 החברהוחברות קשורות מהותיות לפעילות  נותחברות בפרטים בדבר  6.4

השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות מהותיות של החברה נכון לפרטים אודות  6.4.1

לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  11, ראו תקנה 2016בדצמבר  31ליום 

2016. 

בינואר  1מיום החברה מהן הכנסות ווחי חברות בנות מהותיות ורפרטים אודות ל 6.4.2

לדוח התקופתי של החברה  לחלק ד' 13תקנה ראה , ראו 2015בדצמבר  31ליום  2015

המובא ( 2016-01-017520)אסמכתא מס':  2016במרץ  29שפורסם ביום  2015לשנת 

  "(.2015נת הדוח התקופתי של החברה לש)להלן: " בתשקיף זה על דרך של הפניה

בינואר  1מיום לפרטים אודות רווחי חברות בנות מהותיות והכנסות החברה מהן  6.4.3

לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  13תקנה , ראו 2016בדצמבר  31ליום  2016

2016.  



 

13 

 

  ניהול החברה - 7פרק 

 ג .1
 דירקטוריון החברה 7.1

לדוח  ד'בחלק  26ראו תקנה לפרטים אודות הדירקטורים של החברה בסמוך למועד התשקיף, 

  .2016התקופתי של החברה לשנת 

  נושאי משרה בכירה בחברה )שאינם דירקטורים( 7.2

לפרטים אודות נושאי משרה בכירה בחברה )שאינם דירקטורים( בסמוך למועד התשקיף, ראו 

 . 2016לדוח התקופתי של החברה לשנת  בחלק ד'א 26תקנה 

 ינוי, כהונה ומילוי מקום של דירקטוריםהוראות תקנון החברה המתייחסות למ 7.3

ההתאגדות של החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים, דרכי  להוראות תקנון

, שכרם ומינוי ועדות של םמינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונת

נון ההתאגדות של תקלתשקיף זה לעיל וכן  4פרק הדירקטוריון והסמכויות שניתן להן, ראה 

 כלל בתשקיף זה על דרך ההפניה. נהחברה ה

 של החברההעצמאיים החתימה  ימורש 7.4

לדוח  בחלק ד' ב26ראו תקנה בדבר מורשי החתימה העצמאיים של החברה, לפרטים 

 . 2016התקופתי של החברה לשנת 

 של החברההמבקר החשבון רואה  7.5

, מגדל 11מרחוב מנחם בגין , ואי חשבוןר Baker Tilly - & כהן טבח הורביץ עידן סבו טבת

 .רוגובין תדהר, רמת גן

 של החברה רשוםה המשרד 7.6

 ., ראשון לציון65רח' ז'בוטינסקי 
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 בעלי עניין בחברה - 8פרק 

   לנושאי משרה בכירהו תגמולים לבעלי עניין 8.1

 2015תגמולים שניתנו בשנת  8.1.1

מנושאי ל אחד לכששילמה והתחייבה לשלם החברה, תגמולים הלפרטים אודות 

הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה  תגמולמקבלי ההמשרה הבכירה הנמנים על חמשת 

וכן לבעלי העניין  2015, שכיהנו בה בשנת או בחברה שבשליטתה הבכירה בחברה

לדוח  ד'לחלק  21תקנה ראה  ,2015בשנת  , הכל בקשר עם כהונתם בחברהבחברה

 .2015התקופתי של החברה לשנת 

 2016שניתנו בשנת תגמולים  8.1.2

מנושאי לכל אחד ששילמה והתחייבה לשלם החברה, תגמולים הלפרטים אודות 

הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה  תגמולמקבלי ההמשרה הבכירה הנמנים על חמשת 

וכן לבעלי העניין  2016, שכיהנו בה בשנת או בחברה שבשליטתה הבכירה בחברה

לדוח  לחלק ד' 21תקנה ראה  ,2016ת בשנ , הכל בקשר עם כהונתם בחברהבחברה

 . 2016התקופתי של החברה לשנת 

 ועד לפרסום התשקיף 2016לאחר שנת תגמולים שניתנו  8.1.3

, שולם לנושאי המשרה ם התשקיףלבין מועד פרסו 2016 בדצמבר 31בין שבפרק הזמן 

או דמי ניהול, לפי העניין, בהתאם לתנאים /שכר ולעיל אשר פורטו על דרך ההפניה 

  .חסי כמספר החודשים שבתקופה זולעיל באופן יד

 או שלבעל השליטה יש עניין בהן סקאות עם בעל שליטהע 8.2

כהגדרת  כבעל שליטה בחברהמי מבעלי מניותיה נכון למועד התשקיף, החברה אינה רואה ב

 .המונח שליטה בחוק ניירות ערך
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  דוחות כספיים - 9פרק 

 :יף המדף על דרך ההפניההדוחות הכספיים הנכללים בתשק 9.1

 -ב לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף6ב ותקנה 60בהתאם לתקנה  9.1.1

"(, החברה מפנה לדוחות תקנות פרטי תשקיף": להלן) 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט

, לרבות הדוח הכספי הנפרד של החברה של החברה 2016בדצמבר  31הכספיים ליום 

 ותהדוח"להלן: ) 2016דוח התקופתי של החברה לשנת אשר צורפו ל לאותו מועד,

של החברה  יםהכספי ותהמידע הכלול בדוח ."(2016של החברה לשנת  יםהכספי

  דרך ההפניה. בתשקיף זה עלמובא  2016לשנת 

ד לתקנות הדוחות, החברה מפנה לדוח מצבת ההתחייבויות של 9בהתאם לתקנה  9.1.2

 בדצמבר 31יים, לפי מועדי פירעון ליום התאגיד והחברות המאוחדות בדוחותיו הכספ

  (.2017-01-025885)אסמכתא מס':  2017במרץ  28, כפי שפורסם ביום 2016

ב לתקנות פרטי תשקיף, החברה מפנה להצהרה של 6ה ותקנה 60בהתאם לתקנה  9.1.3

המנכ"ל ולהצהרה של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה, אשר 

  .2016חברה לשנת צורפו לדוח התקופתי של ה

( לתקנות 1)א62בהתאם לתקנה  מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה 9.2

, שבו נכללת הסכמתו של רואה החשבון המבקר לכלול בתשקיף המדף, לרבות פרטי תשקיף

לדוח הכספי  לפי העניין,הביקורת את דוח ו בדרך של הפניה, את דוחות רואה החשבון המבקר

  .2016שנת של החברה ל

א לתקנות פרטי תשקיף, 56ב)ב( לתקנות פרטי תשקיף וכהגדרתו בתקנה 60בהתאם לתקנה  9.3

הכספי של הדוח  ה ופרסוםמצורף להלן דוח בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימ

 :ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף המדף, 2017במרץ  28, קרי מיום 2016החברה לשנת 
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 דוח אירועים
אשר נחתמו  ,2016בדצמבר  31ליום  לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברהש בתקופה

לא אירעו אירועים מהותיים )כמשמעותם ה, תשקיף מדף זפרסום ועד מועד  ,2017במרץ  28ביום 

 , למעט המפורט להלן:  א לתקנות פרטי תשקיף(56בתקנה 

החברה ובקשה לאשרה  , התקבלה במשרדי החברה, תובענה כנגד2017באפריל  5ביום  .1

"( הבקשה)להלן: " 2006 –כתובענה ייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 

בניגוד להוראות חוק המכר  סכומים מסויימים נטען, כי החברה גובה מלקוחותיה שבמסגרתה

 . "(דירות המכר חוק)להלן: " 1973-)דירות(, התשל"ג

ג, הינם כל מי שהתקשר עם החברה בהסכם חברי הקבוצה אותם מבקשים המבקשים לייצ

וחויב בתשלום לכאורה של הסכומים הנטענים  2014לרכישת דירה החל מחודש דצמבר 

 בתביעה.

ק האישי של מיליון ש"ח והנז 27.5-ך של כהנזק הנטען על ידי כלל חברי הקבוצה הוערך בס

 .ש"ח 5,500-כהמבקשים הוערך בסך של 

בשלב המקדמי בו מצוי ההליך, . יובהר, כי הבקשהות מהטענות העולהחברה בוחנת את 

להערכת  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה אינה יכולה להעריך את סיכויי קבלת הבקשה.

החברה אין כל בסיס להיקף הנזק הכולל הנטען, אם בכלל, בשים לב להיקף חברי הקבוצה 

 .בפועל –אותם מבקשים המבקשים לייצג 

 

 

 נסים אחיעזרא, דירקטור ומנכ"ל  הדירקטוריוןיעקב דוניץ, יו"ר 

 

 כספים מנהל, רון נתוביץ

 

 

 

 2017במאי  18

 תאריך



 
 

 בנין רוגובין תדהר
 11רחוב מנחם בגין 

 52681רמת גן 
 ישראל

 
 03-5665006 טלפון:

 0747-144194 פקס:
info@bakertilly.co.il 

  

Baker Tilly .הינו שמה המסחרי של הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח  
 .Baker Tilly Internationalהפירמה הינה פירמה עצמאית ברשת ראיית החשבון 

שהוענק על ידי  ןרישיווהלוגו הקשור אליו נמצאים בשימוש תחת  Baker Tillyהשם 

Baker Tilly International. 

 

 

 

 

 לכבוד

 הדירקטוריון של 

  בע"מאחים דוניץ 

 

 א.ג.נ.,

 
 בע"מאחים דוניץ תשקיף מדף של   הנדון:           

 2017 מאיהמיועד להתפרסם בחודש            

 
 
 

המיועד להתפרסם  מדף של החברההתשקיף בלהכללה )לרבות בדרך של הפנייה( הננו להודיעכם כי אנו מסכימים 

 , של הדוחות שלנו המפורטים להלן, בהתייחס לדוחות הכספיים הבאים של החברה: 2017 מאיבחודש 

 

 31על הדוחות הכספיים מאוחדים של החברה לימים  2017במרץ   28דוח רואה החשבון המבקר מיום  .1

  . 2016בדצמבר  31ביום  ההסתיימ שבהן שהאחרונההשנים  לושולכל אחת מש  2015-ו 2016בדצמבר 

 

 לתקנות' ג9 תקנה לפי נפרד כספי מידע על 2017 במרץ 28 מיום המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח .2

 ולכל 2015-ו 2016 בדצמבר 31 לימים החברה של 1970-ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות

 .2016 בדצמבר 31 ביום הסתיימה שבהן שהאחרונה השנים משלוש אחת

 

 תשקיף המדף האמור.באנו מסכימים כי מכתבנו זה ייכלל 

 

 
 & כהן טבח הורוביץ עידן סבו טבת

 רואי חשבון
 

 2017 במאי 18רמת גן, 
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 פרטים נוספים - 10פרק 

 חוות דעת משפטית 1001

 :קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאההחברה 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 ,במאי 18                         לכבוד
 בע"מאחים דוניץ 
 65ז'בוטינסקי 
         ראשון לציון

 ג.א.נ.,

 

-ו)להלן בהתאמה: "התשקיף"  2017 במאי 19 מיום בע"מ אחים דוניץשל  מדף תשקיף  הנדון:

 "החברה"(

 

 
הדירקטורים בחברה נתמנו לדעתנו כדין ושמותיהם נכללים  לבקשתכם, הרינו לאשר בזה כי

 בתשקיף.

     תשקיף.במסכימים, כי חוות דעת זו תיכלל  אנו

 

 

 בכבוד רב,     

 

 
 , עו"דגל פריידן      , עו"דעומר טיקולסקי        אודי אפרון, עו"ד                              

 מ.פירון ושות', עורכי דין        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 firon@firon.co.il 03-7540011: פקס 03-7540000 ':טל 6109302, 9445ת.ד.  ,6706054אביב -, תל2, השלושה 360מגדל אדגר 

 03-5614776פקס:  03-5614777טל':  6713412 , תל אביב20רח' לינקולן סניף בית רובינשטיין: 

 08-6235556 :פקס 08-6235555 ':טל 8489310, באר שבע 2(, התקווה Bבניין לב הסיטי )כניסה  :סניף הנגב

 04-8554456 :ספק 04-8554454 ':טל 3341103, חיפה 104סניף חיפה: העצמאות 

 04-6450890 פקס: 04-6450789: 'טל 1767111 נצרת עילית ,8סניף נצרת עילית: בית ההסתדרות, רח' האורנים 

 Interlaw ,www.firon.co.il חברים ברשת עורכי הדין הבינלאומית ,רומניה, בולגריה וסרביה: סניפים
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 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף 10.2

א לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום 4סעיף בהתאם להוראות 

, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר 1995 -תשקיף(, התשנ"ה 

לפרסום תשקיף מדף, ואולם, תוספת אגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד 

 בתקנות האמורות.פרסום דוח הצעת המדף )ככל ויפורסם(, בסכומים ובמועדים כקבוע 

 עיון במסמכים 10.3

עותקים מתשקיף זה, מתקנון החברה, ומכל חוות דעת או אישור הנזכרים בתשקיף זה, 

עומדים לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה. כמו כן, עותק מתשקיף 

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

www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו

www.maya.tase.co.il. 
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 י מ ו ת ח ת:  11פרק 

 

  החברה:

  בע"מ אחים דוניץ

 

 

  :הדירקטורים

  יעקב דוניץ

  נסים אחיעזרא

  אילנה יחזקאל

  אבי גרודר

  ישראל קולפניצקי
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