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  "מבע אלדן תחבורה
Eldan Transportation Ltd. 

   ")"החברה -(בתשקיף זה  

  מבוא - 1  פרק

  כללי 1.1

 פרטית שהיא חברת אגרות חוב חברה והיה, ישראל מדית חוקי לפי 1965 בשת התאגדה החברה

 (אגרות חוב)  ערך שלה  יירות , אשר"))החברות חוק("  1999-(כמשמעות מוח זה בחוק החברות, תש"ט

  . 2015משת החל  ")הבורסה"מ ("בעאביב  בתל ערך ליירות בבורסהלמסחר  רשומים

  ואישורים היתרים 1.2

תשקיף התשקיף.  לפרסוםפי כל דין -שיוות הדרושים עליהחברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והר

"), חוק יירות ערך("  1968-התשכ"חא(א) לחוק יירות ערך, 23זה היו תשקיף מדף, כהגדרתו בסעיף 

 פי דוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה. -תיעשה על מכוחווהצעת יירות ערך 

יירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו  ל רשות ה אין בהיתרה של 

  . המוצעים של יירות הערך    ם משום הבעת דעה על טיב   בו או אישור מהימותם או שלמותם, ואין  

 מיותרגילות של החברה,  מיותל המתייחסקיבלה מהבורסה אישור עקרוי לרישום למסחר  החברה

החברה, כתבי אופציה   למיות  להמרה היתות חוב אגרותאגרות חוב שאין יתות להמרה,  1בכורה, 

, כתבי ש לאגרות חוב שאין יתות להמרהכתבי אופציה היתים למימו החברה, מיותהיתים למימוש ל

ך הער יירות(" יירות ערך מסחרייםו אופציה היתים למימוש לאגרות חוב להמרה למיות החברה

  ").המוצעים

למהימותם אישור פרטים המובאים בתשקיף או לאמור אישור הבורסה כאין לראות באישור 

הערך  יירותשל  םעל טיב ,על החברהכלשהי או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה 

  .יוצעוהמוצעים או על המחיר בו 

יהיה   אשר , יירות הערך המוצעים של  מהווה אישור לרישום למסחר איו האמורהאישור העקרוי  מתן

יוגש בהתאם לחוק שפי דוח הצעת מדף -למסחר על הערך המוצעיםכפוף לקבלת אישור לרישום יירות 

  . 2005-"והתשסיירות ערך ותקות יירות ערך (הצעת מדף של יירות ערך), 

למסחר  המוצעים התחייבות למתן אישור לרישום יירות הערך  משום האמורהאישור העקרוי במתן  אין

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

 . למסחרבעת הגשת הבקשה לרישום  בתוקף שיהיוכפי  מכוחו,תקון הבורסה וההחיות  הוראות

היתים   של מיות, אגרות חוב היתות להמרה למיות, כתבי אופציהכי אישור לרישום למסחר  ,יובהר

שיופקו בעתיד  למימוש למיות וכתבי אופציה היתים למימוש לאגרות חוב היתות להמרה למיות, ככל

לעיין רישום למסחר של  פי דוחות הצעת מדף, כפוף לעמידה בדרישות תקון הבורסה והחיות הבורסה -על

 . חברה חדשה ולעיין והל הגשת בקשה לרישום, דמי בדיקה ודמי רישום של חברה חדשה

 ועודפים קרותהון מיות,  1.3

 :התשקיףלמועד  הסמוך במועד החברה של המיות הון 1.3.1

 0.0001  בות  מיות  כמות 
 קוב  ערך"ח  ש

 קוב  ערך"ח  ש

  10,999.9999  מיות רגילות  109,999,999רשום  הון
  0.0001  מיית שליטה  1

   10,119.9878  מיות רגילות  101,199,878  *)(  ופרע  מופק  הון
  0.0001  מיית שליטה  1

  למועד התשקיף לא קיימים בהון החברה יירות ערך המירים למיותיה.  (*) 
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   2120:2  יויב 03ליום  )ש"ח אלפיב ( החברהשל   ההוןמרכיבי  1.3.2

  5,660  הון מיות
  20,025  פרמיה על מיות

  3,098  קרן הון בגין עסקאות עם בעלי שליטה
    )501(  קרן הון מהתאמת שווי הוגן של כסים פיסיים זמיים למכירה

  96,459  קרן הון בגין הערכה מחדש של רכוש קבוע
  364,911  עודפים

  489,652  של החברה  המיות ההון המיוחס לבעלי ךס
  -  שליטה מקות  שאין  זכויות
  489,652 ההוןסך כל 

    

  בדוח  המובאים  2021 יוי ב  30 ליום של החברה  המאוחדים וספים ראה הדוחות הכספיים  לפרטים 

-2021(אסמכתא מספר:  2021 אוגוסט ב  26, כפי שפורסם ביום 2021 שת של  שי רבעון ה ל  החברה 

רבעון  ל החברה  של הכספיים  הדוחות " - " ו 2021של שת  שי דוח החברה לרבעון ה ("  ) 01-071860

  .  הפיה ה דרך  על  בתשקיף זה    ים , הכלול ) בהתאמה ",  2021של שת    שי ה 

  חברהשל ה חובה אגרות 1.4

עד ' ב סדרות(אגרות החוב ( החוב של החברה שבמחזור למועד התשקיףלפרטים אודות אגרות  1.4.1

וח הדירקטוריון של ד) בשל החברה אודות אגרות החוב ייעודי גילויוספח א' ( 5ג. סעיף, ראה )'ו

 3. 2120 שת של השי לרבעון החברה בדוח הכלול,  2120שת  של השי רבעוןהחברה ל

 S&Pידי -, עלilAבדירוג  חברה ') של הו עד' באגרות החוב (סדרות  תומדורגלמועד התשקיף, 

 לאגרות העדכי הדירוג דוח אודות לפרטים מעלות (אס אד פי גלובל רייטיגס מעלות בע"מ).

-2021: מספר אסמכתא( 2021 אוקטוברב  7 מיום החברה של מיידי דוח ראה, החברה של החוב

  . ההפיה  דרך עלזה  תשקיףב הכלל),  01-085579

,  התשקיף מועד ועד 2021 שת של השי לרבעון החברה דוחהתשקיף ובתקופה שממועד  למועד

שבמחזור ולא התקיימו תאים  שלה החוב אגרות בגין האמות שטרי בתאי עומדת החברה

  המקימים עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. 

 למועד שקדמו השתיים במהלך  לציבורשהוצעו חוב של החברה  אגרותאודות  לפרטים 1.4.2

  :ראהעד תאריך סגירת רשימת החתימות,  ןבשלמות מכרו לא אשרו, התשקיף

) של החברה, ודוח תוצאות ההצעה,  'והצעת מדף להפקת אגרות החוב (סדרה  דוח 1.4.2.1

- ו 2019-01-119326(אסמכתאות מספר:  2019 דצמברב 9-ו 8כפי שפורסמו בימים 

 הפקת בגין החברה ששילמה עמלות אודות לפרטים). בהתאמה, 2019-01-119728

 . לעיל זה בסעיף הזכר המדף הצעת לדוח  12.1 ףסעי ראה, כאמור החוב אגרות

) של החברה, ודוח תוצאות  8(סדרה  יירות ערך מסחרייםהצעת מדף להפקת  דוח 1.4.2.2

-2020-01(אסמכתאות מספר:  2020 פברוארב  24-ו 23ההצעה, כפי שפורסמו בימים 

 בגין  החברה ששילמה עמלות אודות לפרטים). בהתאמה, 2020-01-015964-ו 015580

 זה בסעיף הזכר המדף הצעת לדוח 12.1 ףסעי ראה, כאמור  החוב אגרות הפקת

 . לעיל 

   

 
 ). IFRS(  הבילאומיים החשבואות לכללי  בהתאם מוצגים בתשקיף הכספיים התוים   2
), לאחר מועד פרסום דוח החברה לרבעון  לתאיהן בהתאםד') של החברה ( -חלקי של אגרות החוב (סדרות ג' ו פדיון אודות לפרטים   3

 ).  2021-01-092650(אסמכתא מספר:   2021  אוקטוברב  31ם  ומי, ראה דיווח מיידי של החברה  2021השי של שת 
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שאיה כולה כגד מזומים, בשתיים של החברה בתמורה  יירות ערך ותוהתחייבות להקצ ותקצאה 1.5

 שקדמו למועד התשקיף

 דהן מישור"מ ("בע תחבורה דהן מישורהושלם מיזוג בין החברה לבין  2021 אוגוסטב 2 ביום 1.5.1

 ה), במסגרתו קלטבחברה) 100%( הישירה השליטה בעלתהייתה באותו מועד  אשר") (תחבורה

התחייבויותיה של  ו  זכויותיה, כסיה, את כל פעילותה, סטטוטוריהחברה, בדרך של מיזוג 

חלק השמיי של חוק החברות לבהתאם להוראות הפרק הראשון  4, תחבורה מישור דהן

  .")המיזוג("

מיות  ) 5מועד  באותו  שהיו (כפי  תחבורה  דהן  במישור  המיות  לבעלי  הוקצו השלמת המיזוג,  במועד 

פי אותו יחס אחזקה, באופן  -ועל תחבורה  של החברה חלף אחזקותיהם במיות מישור דהן

 בעלי  אותם בידי וחזקהשמלוא הוה המופק והפרע של החברה בסמוך לאחר השלמת המיזוג 

  .המיזוג להשלמת עובר  שהיו כפי תחבורה  דהן במישור מיות

(אסמכתאות  2021ביוי  3-ו 2וספים אודות המיזוג, ראה דיווחי החברה מהימים  לפרטים

  ).בהתאמה, 035251-01-2021- ו 034738-01-2021מספר: 

פרט לאמור לעיל, במהלך השתיים שקדמו למועד התשקיף החברה לא הקצתה ולא התחייבה   1.5.2

  להקצות יירות ערך שלה בתמורה שאיה כולה כגד מזומים. 

, בשתיים שקדמו למועד ששילמה החברה או התחייבה לשלם בקשר עם הפקת יירות ערךמילות דמי ע 1.6

 התשקיף

  ;לתשקיף 1.4.2ף ראה סעי 1.6.1

(בדרך של הרחבת   ') של החברהוהצעת מדף להפקת אגרות החוב (סדרה  דוחל 12.1ראה סעיף  1.6.2

  ). 2021-01-019815(אסמכתא מספר:  2021 פברוארב 18ם ובי ם, כפי שפורססדרה)

ש"ח   109,350,000הקצתה החברה בהקצאה פרטית למשקיעים מסווגים  2020בדצמבר  22ביום  1.6.3

(בתמורה (ברוטו) של בדרך של הרחבת סדרה ) של החברה ו'ערך קוב אגרות חוב (סדרה 

אלפי   387-כאמור שילמה החברה דמי עמילות בסך של כההקצאה בגין  6ש"ח).  106,288,200

 ש"ח. 

 שיעור של רכוש, מחזור, הכסות או רווחים של החברה המבוססים על    תשלומים  1.7

שליטה בחברה, מאפשר לחברות הקבוצה לעשות שימוש בסימי מסחר  ה יוסף דהן, בעל  מר  1.7.1

"אלדן השכרת רכב"  - ו " אלדן "  בשם  לרבות , בשליטתו  חברות ו/או על שם  שמו  על הרשומים 

  וזאת "),  המסחר  סימי ) (" 2020בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשת    14.1 סעיף   ראה (לפרטים 

או  המוחזקת (במישרין  פרטית  חברה "מ, בע  החזקות דהן  למישור שהעיק  הרשאה באמצעות 

כל אחד) וה"ה שי דהן, שלמה דהן וורד    25%ידי מר יוסף דהן וגב' ריה דהן ( - ) על , לפי העיין בעקיפין 

"). בהתאם לתאי ההתקשרות בין הצדדים, בגין  החזקות  דהן  מישור ("  אחד) כל  16.6%זווילי ( 

השימוש בסימי המסחר תשלם החברה למישור דהן החזקות (ככל שתיווצר לה זכאות לכך)  

  אודות   לפרטים הכספיים השתיים (סולו).    דוחותיה פי  - על   החברה   מחזור על בסיס    שיחושבו   סכומים 

 . 2020  לשת   החברה   של   התקופתי   לדוח '  ד   בחלק   10.1.13  סעיף   ראה ,  הצדדים   בין   ההתקשרות   תאי 

 :  כי ,  יצוין   הזהירות   למען ,  בוסף  1.7.2

דהן)  יוסף מר בשליטת היההחברה לבין חברה פרטית שהתאגדה בצרפת (ואשר  בין 1.7.2.1

 החברה מכירות וקידום שיווק פעילות לצורך וזאת, ייצוג בהסכםקיימת התקשרות 

להזמות השכרת כלי רכב לישראל. בתמורה לשירותים  משה כסוכות ושימוש

כל התשלומים  סך תוךמ שקבעהחברה הזרה עמלה בשיעור  מקבלתכאמור, 

 
  הוה  במלוא  היחידה  אחזקתה ל  מעבר  עצמאית  תפעולית  פעילות  לא הייתה  תחבורה  דהן  למישור  , במועד השלמת המיזוג  כי , יצוין    4

 (סולו) יתרות חוב בגין הלוואות או אשראים כלשהם.   היו לה לא  ו   , החברה   של   והפרע   המופק 
וכן במיית  תחבורה  מהמיות הרגילות במישור דהן 45%-(באמצעות חברה פרטית בבעלותו), ב בעקיפיןחזיק, הדהן  ףיוס  מר - קרי    5

  18.333%-כ, ב )ה /בבעלותו פרטית  חברה(באמצעות  בעקיפין, ה/החזיק זווילי, שלמה דהן וורד שי דהן  וכל אחד/ת מה"ה; בהשליטה 
 .תחבורה  מהמיות הרגילות במישור דהן

  ). 137898-01-2020(אסמכתא מספר:   2020 בדצמבר   21 מיום הקצאה פרטית של החברה  דוח  ראה ,האמורה  ההקצאהאודות  לפרטים   6
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 וכן, "מ)מע כולל(לא  כאמורידי הלקוחות בקשר עם השירותים -על המשולמים

בגין הזמות המבוצעות באמצעות האיטרט.  שקבעבשיעור  וספתלעמלה  זכאית

 לדוח ' ד בחלק 10.1.10 סעיף ראה, הצדדים בין ההתקשרות תאי ותאודלפרטים 

  . 2020 לשת החברה  של התקופתי

חברת ההשכרה  שלאודות התקשרות החברה בהסכם זיכיון לייצוג  לפרטים  1.7.2.2

  סעיף , ראה בישראל רכב כלי להשכרת ביחס Enterprise Rent-A-Carהאמריקאית 

,  האמורה ההתקשרות  במסגרת . 2020 לשת  החברה  של  התקופתי  לדוח ' א  בחלק  2.1.2

  והובעות הגזרות מהכסות מסוימות שלה  שוים  בשיעורים החברה עמלות  משלמת 

הים  מורותא ה העמלות עם בקשר החברה מילמועד התשקיף תשלו. מהזיכיון 

 . לחברה יםמהותי םאיבסכומים ש

  מכוחו התעופה בישראל ( במסגרת התקשרות החברה בהסכם הרשאה עם רשות שדות  1.7.2.3

גוריון, שירותי השכרת כלי רכב  - מעיקה החברה, כקבלן עצמאי, במל התעופה בן 

ובתמורה להרשאה כאמור, משלמת החברה לרשות, בין היתר, דמי   להיגה עצמית) 

הרשאה הכוללים רכיב בסיס ורכיב משתה המבוסס על כמות השכרות. לפרטים וספים  

 . 2020בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשת    8.10סעיף  אודות התקשרות זו, ראה  
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  הון החברה והמחזיקים בו  - 2  פרק

  כללי -הון החברה  2.1

ת  י ממי ו  ") רגילות  מיות ש"ח ערך קוב כל אחת ("  0.0001הון המיות של החברה מורכב ממיות רגילות בות 

  . ") שליטה   ת י מי ש"ח ערך קוב ("   0.0001בת    שליטה אחת 

 התפתחות הון החברה  2.2

ובהון הרשום  ןלמועד פרסום התשקיף לא חל כל שיוי בהו) השים שקדמו 3שלוש (בלמעט כמפורט להלן, 

  : של החברה המופק והפרע

ראה דיווחי החברה מהמועדים המפורטים,    השיוי   תאריך 
  הכלולים בתשקיף זה על דרך ההפיה 

יתרת  
  פתיחה 

  ; מיות רגילות   110,000,000הון רשום:  
  . מיות רגילות   101,199,878:  (לרבות בדילול מלא)   הון מופק ופרע 

 -  

במסגרת השלמת מיזוג בין החברה לבין מישור דהן תחבורה (ראה סעיף    2.8.2021
  אחת  רגילה  מיה מחדש של  וסיווג  המרה לתשקיף), בוצעו (בין היתר)  1.5.1

דהן   יוסף  למר  השליטה  מיית  הקצאת ו ; שליטה  מיית ל  החברה  של 
  (באמצעות חברה בבעלותו ושליטתו המלאות).  

  109,999,999הון רשום:    (א) כדלקמן:    ו הי   החברה   הון ,  האמור   השיוי   לאחר 
(לרבות בדילול   ופרע  מופק  הון  (ב) מיות רגילות ומיית שליטה אחת; 

  . מיות רגילות ומיית שליטה אחת   101,199,878מלא):  

  2021 אוגוסט ב  3 ם יו מ  החברה  דיווחי 
-2021-01, 2021-01-060838: מספר (אסמכתאות 

  ). 2021-01-061072- ו   061054

      

  לתשקיף.  1.3.1לפרטים אודות ההון הרשום וההון המופק והפרע של החברה למועד התשקיף, ראה סעיף 

  אחזקה ביירות ערך 2.3

 החברהאחזקות בעלי עיין וושאי משרה בכירה בחברה ביירות ערך של  2.3.1

ידי בעלי  -פרטים, לפי מיטב ידיעת החברה ומהליה, אודות יירות ערך של החברה המוחזקים עלל

עשר -עיין וושאי משרה בכירה בחברה, במועד הסמוך למועד התשקיף ולמועד שקדם לו בשים

   :ראה 1  ,) חודשים12(

(אסמכתא  2021 גוסטבאו 3 מיוםהחברה של (מתקן)  מיידיח וויד -  התשקיף למועד הסמוך למועד

 אוגוסטב 2 םליו בכירה משרה וושאי עיין בעלי אחזקות מצבת בדבר) 2021-01-061069מספר: 

2021.    

  - למועד התשקיף  חודשים) 12עשר (-בשים  שקדם למועד

שיעור מההון המופק   כמות   סוג ייר הערך   שם בעל העיין
  ומזכויות ההצבעה בחברה 

  99.99%-כ  101,199,858  מיות רגילות   (*)  תחבורהמישור דהן 
  0.01%-כ  20  מיות רגילות   יוסף דהןמר 

  100%  101,199,878  מיות רגילות  סה"כ 
  של מישור דהן תחבורה מיזוגהבשליטה של מר יוסף דהן. לפרטים אודות שהייתה באותו מועד חברה פרטית   (*) 

  לתשקיף.  1.5.1, ראה סעיף עם ולתוך החברה
        

 פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות בעלי השליטה בחברה 2.3.2

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר מי שעשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה,  2.3.2.1

   :לחוק החברות  268כמשמעות המוח "שליטה" בסעיף 

 א (המכהן כשי דהן יוסף מר היוהשליטה בחברה  בעל, תשקיףה למועד כון  ]א[

  %45-ב 2"מ,בע  2019 דהן יוסי  באמצעות, המחזיק ,) החברה דירקטוריון"ר וכיו

הצמודות  הזכויותבה.  הוכן במיית שליט החברה של 3הרגילות המיות ןמהו

הזכות למות, לפטר ולהחליף את הדירקטורים  ,היתר בין, היןלמיית השליטה 

זכות ו ,)חיצויים דירקטורים למיוי ביחס החברות חוק להוראות(בכפוף  בחברה

(הכל בכפוף   אסיפות הכלליות של החברהב הצבעהב בלעדיתה הכרעההו החלטהה

 
  . כאמור   הרלווטי במועד  בחברה  בכירה  משרה  וושאי  עיין בעלי  שהיו למי ביחס   1
 של מר יוסף דהן.  , במישרין,) 100%(  מלאות ובשליטה בבעלות פרטית  חברה   2
הזכות לקבל דיבידדים ו/או מיות הטבה, אם יחולקו; הזכות לקבל הזמות או   הין, בין היתר, הצמודות למיות הרגילות  הזכויות    3

והזכות   ; באסיפות  להשתתפות  כוח  מיופה  למות או / ו  בהן  וכח  ולהיות הודעות על כל האסיפות הכלליות והמיוחדות של החברה 
 להשתתף בעת פירוק החברה בחלוקת כסי החברה. 
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להוראות תקון החברה ולהסדרים הוספים בין בעלי מיות החברה כמפורט 

  4. להלן)בס"ק [ב] 

 ילדיו בידיהון המיות המופק והפרע של החברה מוחזק  יתרתהתשקיף,  למועד

 משותף"ל וכמכ כדירקטור המכהן( דהן שי מר )א( :דלקמןכ ,דהן יוסף מר של

  המיות  ןמהו %18.33-בכ 5, "מבע השקעותאור -שי באמצעות, המחזיק), בחברה

 משותף"ל וכמכ כדירקטור המכהן( דהן שלמה מר )ב(של החברה;  הרגילות

 ןמהו %18.33-בכ 6,"מבע פרויקטים  ייזום תירןבאמצעות , המחזיק), בחברה

 ורדולה באמצעות , המחזיקה, זווילי ורד' גבה )ג(-ושל החברה;  הרגילות המיות

  . של החברה  הרגילות המיות ןמהו 18.33%-בכ 7"מ, בעיזמות עסקית 

 דהן  שלמה, דהן "ה שי ה ים עשוי החברות חוק לצרכי כי, הזהירות למען, יצוין

  .דהן יוסףמר  – םאביהעם   ביחדהחברה  במיות יםלהיחשב כמחזיק  וורד זווילי

(במישרין או  הקיימים בין בעלי המיות בחברה וההסכמים להסדריםבהתאם   ]ב[

ההוראות  יהםחלות בקשר למערכת היחסים בילמועד התשקיף , בעקיפין)

 :הבאות (וזאת בוסף להוראות תקון החברה)

 ות דירקטור  םזכאי יוהי לאילי ושלמה דהן וורד זושי דהן, ה"ה עוד  כללמ

  שלמה דהן את מר שי דהן או את מר למות  םזכאי יו הי ם ה, םמטעם מיותיה

כן, כל עוד יחזיקו ה"ה שלמה  -לישיבות הדירקטוריון. כמו םמטעמ משקיףכ

, הם יהיו החברהמהון המיות של  10%-ילי במשותף בודהן, שי דהן וורד זו

זכאים למות ביחד משקיף מטעמם אשר ישתתף בישיבות הדירקטוריון, 

  ת הסכמתם מראש ובכתב.והחלטות בושאים להסכמה יהיו טעוו

 26%לפחות  במשותףילי ושלמה דהן וורד זושי דהן, מחזיקים ה"ה עוד  כל  

 בוגע  הבאים בושאים החלטות קבלת, (במישרין או בעקיפין)  החברהממיות 

תהא טעוה הסכמתם: החלטה על פירוק מרצון ו/או הפסקת פעילות,   חברהל

בתוך קבוצת החלטה על תיקון התקון, החלטה על מיזוג (למעט מיזוג פימי 

והחלטה על הקצאת מיות כגד  החברה) ו/או מכירה של עיקר פעילות אלדן

 של במקרה"). להסכמה הושאיםידי מי מהצדדים ("-הזרמת כספים על

 פוסק בייהם יכריע, להסכמה לושאים בוגע הצדדים בין דעות  חילוקי

ידי פוסק וגורמת למבוי -"), ובמקרה של מחלוקת שלא הוכרעה עלהפוסק("

סתום המסכן את המשך הפעילות התקין, יהא הפוסק רשאי להחליט על קיום  

  . שקבעו בתאים, BMBYוביצוע מגון  

 יותן  המות להעברה ו/או מכירה אלא בהתאם הרגילות של הצדדים איית

למגבלות הבאות: זכות סירוב ראשוה המוקית לכל הצדדים, הזכות של מר 

 איתו יוסף דהן לחייב את הצדדים האחרים למכור את מיותיהם ביחד 

)Bring Alongיותוהזכות של הצדדים האחרים כאמור להצטרף למכירת מ ( 

  ).  Tag Along( ידי מר יוסף דהן-על

 ייתה השליטה מת איית יה ותהפוך הורשה  או העברה, למכירהדחית  למ 

 עם או /ו העברתה  עםאו /ו לתקון בהתאם שלא מכירתה עם אוטומטי באופן

  בו  מהמועד יום) 30( שלושים תוך או(חו"ח),  השליטה מיית מחזיק פטירת

 או (חו"ח)  דין כפסול מוסמך משפט ביתידי -על הוכרז השליטה מיית מחזיק

 זמי אפוטרופוס לו מיה המשפט בית בו מהמועד חודשים) 3(  שלושה תוך

  לעיל  כאמורהמיוי /ההכרזה למועד עד הבייים בתקופת(כאשר  קבועאו /ו

  ליהול  הדרשת במידה ורק אך השליטה במיית שימוש לעשות יהיה יתן

 
כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה  ,החברה  תקון ראה), ושליטה(רגילות  החברה למיות  הצמודות הזכויות יתר אודות לפרטים   4

  והכלול בתשקיף זה בדרך של הפיה.   ,)2021-01-060838(אסמכתא מספר:  2021  באוגוסט 3מיום  
  דהן.   שישל מר   , במישרין,) 100%(  מלאות ובשליטה בבעלות פרטית  חברה   5
לצרכי חוק   כי). יצוין 7.5%( דהן יליושל רעייתו, הגב' ) 92.5%( דהן שלמהשל מר  , במישרין,מלאות ובשליטה  בבעלות פרטית חברה   6

  'מחזיקים ביחד'. -ותקותיו, מר שלמה דהן ורעייתו חשבים כ ערך יירות
  . הגב' ורד זווילי של  , במישרין,) 100%(  מלאות ובשליטה בבעלות פרטית  חברה   7
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 לה הצמודות הזכויות, לדחית הפכה השליטה מיית בהם במקרים). שוטף

 בפעולות  צורך ללא שווה באופן הרגילות המיות לכלל אוטומטית תוצמדה

באופן לפיו זכויות ההצבעה שהיו צמודות למיית השליטה תיחשבה   ,וספות

כמועברות מיידית לכלל המיות הרגילות באופן שווה, ללא צורך בפעולות 

ם של ה"ה שי דהן, זכות בסיבות אלהידי מי מבעלי המיות. -וספות על

, להסכמהבושאים  םלמיוי משקיף ולמתן הסכמת ויליושלמה דהן וורד ז

  תחשבה בטלות. 

 יית השליטה בעל אף האמור לעיל,  עליית מיהיה רשאי למכור את מ

(כפוף למגבלות  חברהב החזקותיומלוא השליטה ובלבד שבד בבד ימכור את 

בעלי המיות  יהיו זכאיםל) ובמקרה כאמור על מכירה המפורטות לעי 

הרגילות לשיעור משוויה של מיית השליטה בהתאם ליחס החזקותיהם מכלל 

  . ידם- ידי פוסק שימוה על-המיות הרגילות כפי שיוערך על

 ורד או / שלמה דהן ולה"ה שי דהן,  דהןשל חילוקי דעות בין מר יוסף  במקרה

אים וגעים  שאו  החברהבעייים שאים וגעים ליהול השוטף של  יליוזו

לושאים להסכמה ואשר הועברו להכרעת הפוסק בהתאם לאמור לעיל,  

 אשר לבורר הסכסוך יועבר, התקון ביצוע או לפרשות במישרין הוגעים

 פסק וכל זמיים סעדים ליתן רשאי יהא הבורר. הצדדים את תחייב החלטתו

ה"ה  של  םזכויותיה את מהותית קיפח דהן יוסף מר  כי ייקבע בו רהבמק. דין

מיות, יהא הבורר מוסמך להורות   יכבעל  ילי וורד זואו /שלמה דהן ושי דהן, 

כי מיית השליטה תהפוך לדחית. החלטת הבורר תהא יתת לערעור בפי  

 בית המשפט המוסמך.

 וסףי  במהלךלהסכמות לעיל,  בה שי דהן, שלמה  ההתקשרו  2021חודש יו"

,  ) 2032ביואר  1(בתוקף עד ליום  בהסכם ילי בים לבין עצמםודהן וורד זו

מי  או( הים הצדדיםכל עוד  (א): כדלקמן הוראות, היתר בין, קבעו במסגרתו

, הם מתחייבים להצביע החברהאו צאצאיהם מחזיקים במיות  )מהם

 זכות להם שקיימת(ככל  החברהבמשותף ובאופן אחיד באסיפות הכלליות של 

שתיעשה  עד לביצוע הפקה של מיות החברה לציבור, ככל  (ב) 8;)הצבעה

במהלך תקופת ההסכם, הצדדים לא יהיו רשאים למכור ו/או להעביר לצד 

כאמור (ככל לאחר ביצוע הפקה  ;שלישי את מיותיהם וזכויותיהם בחברה 

, הצדדים לא יהיו רשאים למכור ו/או להעביר לצד שלישי את שתיעשה) 

 (וכל  הסכםהמיותיהם וזכויותיהם בחברה, אלא בכפוף ובהתאם להוראות 

זכות סירוב  מגוי , ובהן)בהקשר זה עובר להפקההסכם וסף שיחתם 

(הפועל   של החברה מכירה/העברה למתחרה הגבלתו ראשוה וזכות הצטרפות

  בכפוף לביצוע הפקה של מיות החברה לציבור  )ג( ;בתחומי הליבה שלה)

פי כל דין), הצדדים יכוו הסדר, לפיו הם  -למגבלות עלבכפוף (ו (ככל שתבוצע) 

כל יתר (ואילו ) יחזיקו יחדיו בגרעין השליטה בחברה מר יוסף דהן ללא(עם או 

ידם תהייה למיות חופשיות היתות למכירה ו/או -המיות שיוחזקו על

הצדדים לא יהיו רשאים להתחרות  (ד) ; )להעברה (למעט למי שהיו מתחרה)

החל ממועד הפקת מיות  (ה); החברה כל עוד הים בעלי מיות בה בעסקי

החברה לציבור, ככל שתופקה, או החל מהמועד בו תוקפה של מיית 

הצדדים מתחייבים להפעיל   –(לפי המוקדם)  יפקע השליטה של מר יוסף דהן

- את כל כוח ההצבעה שיעמוד לרשותם מכוח כל המיות בחברה שיוחזקו על

 , בין היתר לבחירת או למיוי חברי הדירקטוריון של החברה ,ידם מעת לעת

מהון המיות  10%פי ובהתאם להוראות כדלקמן: המחזיק בלפחות -על

") יהא רשאי למות את עצמו המיימום מכסתהמופק והפרע של החברה ("

 
(בעד או גד) לגבי כל הצעת החלטה  שלהם(כולם או חלקם) חילוקי דעות בכל הקשור לאופן ההצבעה  יהםבכל מקרה שיתגלעו בי   8

והיא   -), אזי במקרה כזה הגב' ריה דהן (אימם) הצבעה  זכות להם קיימת(בה  החברהשתעמוד על סדר יומה של אסיפה כללית של 
(או במקרה שבצר ממה, היא איה חפצה או אם   השגה או ערעור זכות כל ללאלהצביע,  יהםלבלבד, תכריע לפי שיקול דעתה כיצד ע

  מי מהצדדים יתגד לכך שהיא תכריע, הסוגייה תועבר להכרעת בורר מוסכם). 
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או אדם אחר (שלגבי זהותו תהא הסכמה של כל יתר הצדדים) לדירקטוריון 

על מיוי דירקטורים בלתי תלויים ו/או דירקטורים החברה; וכן להמליץ 

 (ו); חיצויים שזהותם תיקבע בכפוף להוראות כל דין בהסכמה של הצדדים

המוקות למר יוסף דהן מכוח מיית השליטה   כפוף להוראות כל דין ולזכויות

בין בדירקטוריון ובין באסיפות  –(כל עוד היא עומדת בתוקפה), כל ההחלטות 

בכל אחד מהושאים הבאים, יתקבלו רק בהסכמה מוקדמת בכתב  – הכלליות

של כל הצדדים, כל עוד הצד הרלווטי מחזיק לפחות את מכסת המיימום. 

אים: כיסה לתחום עסקים חדש; מכירה, חכירה,  ואלה, בין היתר, הוש

שעבוד או משכון של כס מהותי שלא בדרך העסקים הרגילה; מיזוג או 

פיצול; עסקאות עם בעלי עיין; מכירה, הקצאה או הפקה של יירות ערך; 

פירוק מרצון; שיוי מסמכי ההתאגדות; קביעת התכית העסקית ותקציב 

רווחים ו/או דמי יהול; העסקת קרובי משפחה  שתי; שיוי מדייות חלוקת

 . מקרבה ראשוה

  :התשקיף בתקופת בחברה בשליטה מהותיים שיויים 2.3.2.2

 דהן  מישור) בין החברה לבין 2021 אוגוסטמיזוג (שהושלם בחודש  אודות לפרטים  ]א[

),  בחברה) 100%(  הישירה השליטה בעלתהייתה באותו מועד  אשר( תחבורה

,  כסיה, את כל פעילותה, סטטוטוריהחברה, בדרך של מיזוג  הבמסגרתו קלט

התחייבויותיה של מישור דהן תחבורה, בהתאם להוראות הפרק ו  זכויותיה

ביוי   3-ו 2דיווחי החברה מהימים חלק השמיי של חוק החברות, ראה להראשון 

, )בהתאמה, 2021-01-035251-ו 2021-01-034738(אסמכתאות מספר:  2021

  . ההפיה דרך על זה בתשקיף הכלולים

ומישור  החברה במיות באחזקה וספים שיויים  אודות לפרטיםהזהירות,  למען  ]ב[

בחלק א' לדוח החברה לרבעון   5-ו 1 פיםסעי ראהדהן תחבורה בתקופת התשקיף, 

-2021; אסמכתא מספר: 2021במאי  30ם ובי ם(כפי שפורס 2021הראשון של שת 

 . 2021של שת  שיבחלק א' לדוח החברה לרבעון ה  1וסעיף ) 01-032746

, [ג] לעיל-[א] "קבסאודות השליטה בחברה עובר לאירועים האמורים  לפרטים  ]ג[

  . 2020בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשת  )א21 תקה( 9סעיף  ראה

 החברה  בת וחברות קשורות שלביירות ערך של חברות בעלי עיין וושאי משרה בכירה  ותאחזק 2.3.3

- בשיםכון למועד הסמוך למועד התשקיף וכן למועד שקדם לו  למיטב ידיעת החברה ומהליה,

לא החזיקו בעלי עיין וושאי משרה בכירה בחברה (כון למועד התשקיף)  ,) חודשים12עשר (

  .החברה ביירות ערך של חברות בת וחברות קשורות של 

 הסכמים בוגע למיות החברה 2.4

 בדבר פרטים ומהליה החברה לידיעת הובאו לא התשקיף למועדלתשקיף,  [ב]2.3.2.1כאמור בסעיף  למעט

 . ההחבר במיות לאחזקותיהם בוגע בחברה המיות בעלי בין קיימים הסכמים

 למיות החברה המיריםערך  יירות 2.5

  למועד התשקיף לא קיימים בהון החברה יירות ערך המירים למיותיה. 

  תוים יכוזר 2.6

פי דוחותיה -ש"ח ערך קוב הון מיות על 0.0001ל החברה לכל ש המיותמיוחס לבעלי ההון ה 2.6.1

 2021 יויב 30וליום  2020-ו 2019השים כל אחת מדצמבר של ב 31ליום  החברהשל  הכספיים

אותם מועדים, לפי  לאחר הפקות הוןבו/או  מבלי להתחשב בתוצאותיה הכספיות של החברה(

  .בהתאמהש"ח,   4.84-ש"ח וכ 5.35-כ ,ש"ח  4.15-כעמד על , )העיין 

 אחת  כלבדצמבר של  31 ליוםלבעלי המיות של החברה  המיוחס למיה סיסיהב הקי הרווח 2.6.2

(מבלי להתחשב בתוצאותיה הכספיות של החברה   2021 יויב 30 וליום  2020-ו 2019 השיםמ
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 0.40-כו"ח ש 0.94-כ"ח, ש 0.19-כ על עמד, ו/או בהפקות הון לאחר אותם מועדים, לפי העיין)

 . בהתאמה, "חש

פיק יירות ערך או להימע מהפקתם או מהצעתם, בדרך כלל או בתאים התחייבויות של החברה לה 2.7

 המסוימים, או להימע מקבלת מילוו

 ותהסדרכל אחת מ) של החברה, הרחבת ו'עד ב'  ותהאמות בגין אגרות החוב (סדר יבהתאם לתאי שטר

 9, האמוריםהאמות  ילשטר 5-ו 2.5 פיםמסוימים. לפרטים ראה סעי תהא כפופה לעמידת החברה בתאים

  . בתשקיף זה על דרך ההפיה יםהמובא

 פיסיות מידה באמות לעמידה החברה של התחייבויות עלולות מסוימות בסיבותכי  ,יצויןלמען הזהירות 

גורמים   בהסכמי מימון עםו )ו'עד ב' סדרות אגרות החוב ( כפי שקבעו בשטרי האמות בגין ,מסוימות

סעיף  ראה לפרטים. או וסף חדש חוב לרכוש החברה יכולתה של את  להגביל ,שוים בהם התקשרה החברה

 שת של השי לרבעון החברה בדוח הכלול, 2021השי של שת  רבעוןלדוח הדירקטוריון של החברה ב 5ג.

2021 .  

  

 
  לראשוה  הסדרה להפקת מדף הצעת דוח במסגרת 2016 באפריל 10 ביום פורסם') ב(סדרה  החוב  אגרות בגין האמות שטר   9

  דוח במסגרת  2017 באפריל 26 ביום פורסמו ד') -ו' ג(סדרות  החוב אגרות  בגין  האמות שטרי ); 2016-01-045679: מספר (אסמכתא 
  ביום פורסם') ה(סדרה  החוב אגרות בגין האמות שטר; )2017-01-035386: מספר (אסמכתא  לראשוה הסדרות להפקת מדף הצעת

  בגין  האמות  שטר; )2018-01-092929: מספר(אסמכתא  לראשוה הסדרה  להפקת מדף  הצעת דוח במסגרת  2018 באוקטובר 15
-2019-01: מספר(אסמכתא  לראשוה הסדרה להפקת מדף הצעת דוח במסגרת 2019 דצמברב  8 ביום פורסם') ו(סדרה  החוב אגרות

119326( . 
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  הזכויות הלוות למיות החברה - 3  פרק

הוראות תקון החברה בדבר הזכויות הלוות למיות החברה מובאות בתשקיף זה בדרך של הפיה לתקון   3.1

)  2021-01-060838(אסמכתא מספר:  2021 אוגוסטב 3מיום החברה, כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה 

החברה בקשר  בוסף, לפרטים אודות הסדרים והסכמים בין בעלי מיות .")תקון החברה" או "התקון("

 . [ב] לתשקיף2.3.2.1לאחזקותיהם במיותיה, ראה סעיף 

מבה  –(ד) לתקות יירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 26פירוט הסדרים כמפורט בסעיף  להלן  3.2

  1:, שקבעו בתקון החברה לפי הוראות חוק החברות")תשקיף פרטי תקות(" 1969-וצורה), תשכ"ט

 להוראות  בהתאם – תקון שיויהחברות לעיין  לחוק 22-ו 20בהתאם לסעיפים  הסדרים 3.2.1

(בפרק  בכל סתירה בין הוראות התקון לכל הסכם אחר בין בעלי המיות בחברה (א): התקון

  בכפוף  (ב), יגברו ההוראות הקבועות בהסכם בעלי המיות; ")המיות בעלי הסכםזה: "

או הוראות מהוראותיו בהחלטה  תקוןאת ה  לשותלהוראות חוק החברות, החברה רשאית 

; המיותידי בעל מיית השליטה, בכפוף להוראות הסכם בעלי -שהתקבלה באסיפה הכללית על

תקבלה  י החברות, החברה רשאית, מזמן לזמן, בהחלטה שכפוף להוראות דיבין היתר ב )ג(

, לאחד את מיותיה, יות הרשום של החברהבאסיפה הכללית ברוב רגיל, להגדיל את הון המ

יית . כל עוד ממיות להקטין את הון המיות וכדומהלחלק את מיותיה בחלוקת משה, לבטל 

יות יתקבלו כל ההחלטות באסיפת בעלי המ ,וןדחית בהתאם לתק  יההשליטה לא הפכה למ

עת שבה יהיה הון המיות מחולק לסוגים שוים, תהיה   בכל )ד(יית השליטה; ידי בעל מ-על

להרחיב, להוסיף, לצמצם או החברה רשאית בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, להמיר, 

לשות באופן אחר את זכויותיו של סוג ממיות החברה, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה בכתב 

של כל בעלי המיות מאותו סוג, או שההחלטה אושרה באישור החלטה רגילה באסיפה כללית  

 של בעלי המיות מאותו סוג, או במקרה שבו הותה אחרת בתאי ההוצאה של סוג מסוים

יית השליטה כי כל עוד מ ,יובהר . כפי שהותה בתאי ההוצאה של אותו סוג –ממיות החברה 

יית  ידי בעל מ-כל ההחלטות האמורות יתקבלו על ,וןדחית בהתאם לתק יהלא הפכה למ

 לתקון  15.1-ו  14.2, 14.1, 6.1 ,1.7 פיםסעיגם  ראה .ה אסיפות סוגהשליטה ולא תתקיימ

 . החברה

 בהתאם  – בין אורגים סמכויות העברת לעיין החברות לחוק 50 לסעיף בהתאם הסדרים 3.2.2

האסיפה הכללית רשאית להחליט על הפעלת סמכויות הדירקטוריון  (א)להוראות התקון: 

. הוראה זו כפופה להוראות הסכם בעלי המיות החברות(א) לחוק 52בהתאם להוראות סעיף 

 במסגרת ובין מסוימת בהחלטה בין, להחליט רשאי הדירקטוריון  (ב) ; )שייחתם ככל ( בחברה

 או, מסוים לעיין והכל, לסמכותו יועברו הכללי למהל התוות סמכויות כי, הדירקטוריון הלי

 כיצד הכללי למהל להורות רשאי הדירקטוריון, לעיל  מהאמור לגרוע מבלי. מסוים זמן לפרק

 את  להפעיל הדירקטוריון רשאי ההוראה את הכללי המהל קיים לא. מסוים לעיין לפעול

, סמכויותיו את להפעיל הכללי המהל מן בצר. במקומו ההוראה לביצוע הדרשת הסמכות

 . לתקון החברה 27.3-ו 18.3.2 סעיפיםגם  ראה .במקומו להפעילן הדירקטוריון רשאי

להוראות התקון:  בהתאם – דירקטורים מיוילחוק החברות לעיין  59בהתאם לסעיף  הסדרים 3.2.3

  יה (קרי, שלא הפכה למיית שליטה בתוקף פק של החברה קיימת מה המוכל זמן שבהו )(א

 תקהדחית בהתאם להוראותון), מי ידי בעל מ-וי הדירקטורים ופיטורם ייעשה על  יית

ון, כל מחזיק תקהדחית בהתאם להוראות  יהיית השליטה הפכה למבמקרה בו מ. השליטה 

יות החברה הרגילות, יהיה זכאי, באמצעות הודעה בכתב ממ 30%-או מחזיקים יחדיו, ב

וכן להשעות,  ) יות כאמורמהמ 30%קרי, בגין כל ( ות דירקטור אחד לדירקטוריוןלמ, הלחבר

 מפעם, רשאי הדירקטוריון (ב); ידו כאמור-ה עללהחליף או להעביר מתפקידו כל דירקטור שמו

 דירקטור של משרתו למלא מת על בין, לחברה  וספים דירקטורים או דירקטור למות, לפעם

 שמספר ובלבד, וספים דירקטורים או דירקטור בתור אם ובין שהיא סיבה מכל שהתפתה

 כהותם את יסיימו כאמור שמוו דירקטורים. בתקון הקבוע המספר על יעלה לא הדירקטורים

 
  . לתשקיף[ב]  2.3.2.1  בסעיף  כמפורט  החברה מיות בעלי  בין  וההסדרים ההסכמים תמציתבהקשר זה גם  ראה   1
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 רגיל ברוב מיוים אושר כן אם אלא, מיוים לאחר שתתקיים הראשוה הכללית האסיפה בתום

  ידי  על כחליף אחד אדם למות רשאי יהיה  דירקטוריון חבר כל (ג) ; כללית אסיפה באותה

, והכל בכפוף  אחר חליף ולמות הזה המיוי את לבטל וכן, לדירקטוריון שתימסר בכתב הודעה

 .החברה  לתקון  26.1-ו 25.7, 25.4 סעיפים גםלהוראות התקון. ראה 

כללית ויו"ר   באסיפה לחוק החברות לעיין מיין חוקי  81 עד  78 פים לסעי בהתאם  הסדרים  3.2.4

  כן  אם   אלא   החברה   של   כללית   באסיפה   דיון   כל   יערך   לא   (א) להוראות התקון:    בהתאם   –  האסיפה 

  כל ) 1בהתאם לתאים הבאים: (  יתהווה  חוקי  מיין . בדיון  החלה  שהאסיפה  בעת  חוקי  מיין  וכח 

זמן שבהוה המופק של החברה קיימת מיית שליטה בתוקף (קרי, שלא הפכה למיה דחית  

  ולקבלת בעלי המיות בחברה  של בהתאם לתקון), המיין החוקי הדרוש לקיום אסיפות כלליות 

החלטות בהן, ייווצר כדלקמן: אם על סדר יומה של האסיפה הכללית החלטות אשר בעל מיית  

וכחותו של בעל מיית השליטה,   – תקון ה ליט בהן לבדו בהתאם להוראות השליטה רשאי להח 

, תהווה מיין חוקי לאסיפה; אם על סדר יומה של האסיפה הכללית  ו ח ו כ  ה ידי מיופ - או על  ו בעצמ 

  – תקון ה החלטות אשר בעל מיית השליטה איו רשאי להחליט בהן לבדו בהתאם להוראות 

  כל ושל ) ו ח ו כ  ה ידי מיופ - או על  ו של בעל מיית השליטה (בעצמ המיין החוקי יתהווה בוכחותם 

  קבלת  לצורך  מחויב  קולו  לתקון  בהתאם  אשר ) ו ח ו כ  ה ידי מיופ - או על  ו (בעצמ  וסף  מיות  בעל 

דקות לאחר השעה המיועדת   30. לא כח מין חוקי בתוך היום  סדר  שעל  ההחלטות  מן  איזו 

יו"ר האסיפה לקיום הצבעה בעיין   ידי - ל ע  שקבע  מהמועד  דקות  15 תוך  או לתחילת האסיפה, 

כלשהו שעל סדר יומה, תידחה האסיפה, למועד חדש שיהא, ככל האפשר, באותו יום ואותה שעה  

ום העסקים הראשון שלאחר מכן. בישיבה  בי  - כעבור שבוע ואם לא היה מועד זה יום עסקים 

דחית כאמור לא ישתה המיין החוקי כאמור בסעיף זה לעיל. אין לדון בישיבה הדחית אלא  

בו מיית השליטה הפכה למיה דחית   במקרה ) 2בושאים שעמדו לדיון בישיבה המקורית; ( 

בעלי המיות בחברה   של  , המיין החוקי הדרוש לקיום אסיפות כלליות תקון ה בהתאם להוראות 

מיופי כוחם, הבעלים   ידי - החלטות בהן, ייווצר אם יהיו וכחים באסיפה, בעצמם או על  ולקבלת 

מהמיות הרגילות המופקות בחברה (ובלבד שאם על סדר יומה של האסיפה   51%של לפחות 

יין  המ  –הכללית החלטות אשר בהתאם לתקון זה דרשת הסכמת בעל מיות מסוים לקבלתן 

החוקי כאמור יתהווה אם בין בעלי המיות הוכחים כאמור וכח גם אותו בעל מיות). לא כח  

  מהמועד  דקות  15 תוך  או דקות לאחר השעה המיועדת לתחילת האסיפה,  30ן חוקי בתוך י מי 

יו"ר האסיפה לקיום הצבעה בעיין כלשהו שעל סדר יומה, תידחה האסיפה, למועד   ידי - ל ע  שקבע 

  - חדש שיהא, ככל האפשר, באותו יום ואותה שעה כעבור שבוע ואם לא היה מועד זה יום עסקים 

ביום העסקים הראשון שלאחר מכן. בישיבה דחית כאמור יהוו בעלי המיות הוכחים בעצמם או  

ין חוקי כאמור, ובלבד שלכל בעלי המיות מסרה הודעה על קיומה של  כח מ  י באמצעות ייפו 

הישיבה הדחית, וכן ובלבד שאם על סדר יומה של האסיפה הכללית החלטות אשר בהתאם  

  בעלי   בין   אם  יתהווה   כאמור   החוקי המיין    –לתקון זה דרשת הסכמת בעל מיות מסוים לקבלתן  

  שעמדו   בושאים   אלא   הדחית   בישיבה   לדון   אין . מיות   בעל   אותו   גם  וכח   כאמור  הוכחים   המיות 

  ובלבד  התכסות   וללא   הזמה   ללא   כללית  באסיפה   החלטה   לקבל   יתן   (ב) ; המקורית  בישיבה   לדיון 

  (ג) ; הכללית  באסיפה  להצביע  הזכאים  המיות  בעלי  כל ידי - על  אחד  פה  תתקבל  שההחלטה 

  סוג  אסיפת  כל  על , המחויבים  בשיויים  תחולה  כלליות  אסיפות  בעיין  בתקון  הקבועות  ההוראות 

ידי  - על   או  בעצמם ,  האסיפה  בפתיחת   וכחים   שיהיו   בשעה   יתהווה   סוג  באסיפת   חוקי  שמיין   ובלבד 

  חוקי  מיין  תהווה  לא . סוג  מאותו  שהופקו  המיות  רוב  שבבעלותו  אחד  מיות  בעל  לפחות , שלוח 

  מספר  כל  חוקי  כמיין  יחשב  הדחית  ובאסיפה , אחר  למועד  הסוג  אסיפת  תידחה  כאמור 

זמן שבהוה המופק של החברה קיימת   כל  (ד) ; שבבעלותם  המיות  במספר  תלות  ללא , משתתפים 

  מיית  בעל ), התקון מיית שליטה בתוקף (קרי, שלא הפכה למיה דחית בהתאם להוראות 

ה למיה דחית בהתאם  בו מיית השליטה הפכ  במקרה ישב ראש בכל אסיפה כללית.  השליטה 

  של  ראש  היושב  סגן  בהיעדרו , או ) כזה  ישו (אם  החברה  דירקטוריון  ראש  יושב , התקון להוראות 

  של מיות  בעלי  אסיפת  כל  בראש  וישב , ראש  כיושב  לשמש  זכאי  יהיה ), כזה  ישו (אם  הדירקטוריון 

  באסיפת  אם  או , הדירקטוריון  של  ראש  יושב  סגן  או  ראש  יושב  אין  אם . וכח  הוא  שבה  החברה 

  שקבע  המועד  לאחר  דקות עשרה - חמש  תוך  באסיפה  וכח  איו  מהם  אחד  אף  כלשהי  מיות  בעלי 

  ראש   כיושב   לשמש   רוצה   איו   או   יכול   איו ,  באסיפה   וכח   שהוא   אף ,  מהם   אחד   אף   אם   או ,  לקיומה 

  מבייהם אחד  הדירקטורים  אותם  יבחרו , אחד  מדירקטור  יותר  באסיפה  כחו  ואם , האסיפה 
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  דקותעשרה - חמש  תוך  באסיפה  וכח  איו  מהדירקטורים  אחד  אף  אם . האסיפה  ראש  יושב  להיות 

  בחר  לא , באסיפה  וכח  שהוא  אף , מהדירקטורים  אחד  אף  אם  או , לקיומה  שקבע  המועד  לאחר 

  או  אישית , באסיפה  הוכחים  החברים  הרי , האסיפה  ראש  כיושב  לשמש  רוצה  איו  או  יכול  איו  או 

  להיות  מבייהם  אחד  יבחרו ), באסיפה  ולהצביע  וכחים  להיות (הזכאים  להצבעה  שלוח ידי - על 

  ראש  יושב  בחירת  זולת , ראש  יושב  באין  כללית  באסיפה  עיין  בשום  לדון  אין . האסיפה  ראש  יושב 

 . החברה   לתקון   23.1- ו   21,  20.2,  15.2  סעיפים   גם . ראה  האסיפה 

  בסעיף לאמור  בוסף  – כללית  באסיפה לחוק החברות לעיין רוב  85בהתאם לסעיף  הסדרים  3.2.5

המופק של החברה קיימת   שבהוה זמן  כל  (א) להוראות התקון:  בהתאם (ב) לתשקיף, 3.2.4

מיית שליטה בתוקף (קרי, שלא הפכה למיה דחית בהתאם להוראות תקון זה), החלטות  

בעל מיית השליטה (בעצמו או על ידי מיופה כוחו)   ידי - באסיפות כלליות של החברה תתקבלה על 

כה למיה  והסכמים בין בעלי המיות; במקרה בו מיית השליטה הפ  התקון ובכפוף להוראות 

, כל אחת מהמיות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף  התקון דחית בהתאם להוראות 

בעלי מיות של החברה ולקול אחד בהצבעה. החלטות באסיפות כלליות של החברה   ת באסיפ 

  יותר  או  51% של  הבעלים , כוח  מיופי  ידי - תתקבלה אם הצביעו בעד קבלתן, בעצמם או על 

  באסיפה  החלטות  (ב) ; בהצבעה  והמשתתפים  הוכחים , בחברה  המופקות  הרגילות  מהמיות 

  ידי - על  אחד  פה  תתקבל  שההחלטה  ובלבד  התכסות  וללא  הזמה  ללא  שתתקבלה  ייתכן  הכללית 

 . החברה   קון לת   24.2- ו   24.1  סעיפים   גם   ראה .  הכללית   באסיפה   להצביע   הזכאים   המיות   בעלי   כל 

 – בדירקטוריון החלטות קבלת לחוק החברות לעיין  107-ו 105 לסעיפים בהתאם  הסדרים 3.2.6

שיתעוררו בישיבות הדירקטוריון יוכרעו ברוב רגיל, כאשר  שאלותלהוראות התקון,  בהתאם

 יהיה  לא, שווה כלשהי הצעה וגד בעד הקולות שמספר במקרה. אחד קול יהיה דירקטור לכל

 .  החברה לתקון 28.11 סעיף גם. ראה מכריע  וסף קול ראש ליושב

לאמור   בוסף  – דירקטורים  כהות  תקופת לחוק החברות לעיין  222בהתאם לסעיף  הסדרים  3.2.7

,  דין  כל  בהוראות  לפגוע  מבלי  (א) ב) לתשקיף, בהתאם להוראות התקון: - (א ו 3.2.3בסעיפים 

  משפט  בית ידי - על  דין  פסול  הוכרז  או  פטר  הוא : מאלה  אחד  בכל  דירקטור  של  כהותו  תפקע 

;  פירוק  צו  לגביו  יתן  או  מרצון  פירוק  על  הכריז  – תאגיד  הוא  ואם , רגל  פושט  הוכרז  הוא ; מוסמך 

  על   הורה   מוסמך   משפט   בית ;  החברות   לחוק   232  בסעיף   כאמור   בעבירה   סופי   דין   בפסק   הורשע   הוא 

  בסעיף  כאמור , הודעה  במסירת  התפטר  הוא ; החברות  לחוק  233 בסעיף  כאמור , כהותו  פקיעת 

;  לתשקיף (א) 3.2.7 בסעיף  כאמור , הכללית  האסיפה ידי - על  ממשרתו  הועבר  הוא ; לתשקיף (ג) 3.2.7

  מתן  במועד ; החברות  לחוק א 232 בסעיף  כאמור  אכיפה  אמצעי  הטלת  על  הודעה  מתן  במועד 

  מסירת ידי - על  להתפטר  רשאי  דירקטור  ) ב ( ; החברות  לחוק א 245 או א 227 סעיפים  לפי  הודעה 

  וההתפטרות , החברות  בחוק  כדרש , לחברה  או  הדירקטוריון  ראש  ליושב , לדירקטוריון  הודעה 

  דירקטור . יותר  מאוחר  מועד  בהודעה  קבע  כן  אם  אלא , ההודעה  שמסרה  במועד  לתוקף  תיכס 

 . לתקון החברה   25.11- ו   25.9  סעיפים   ראה .  להתפטרותו   הסיבות   את   ימסור 

להוראות התקון,  בהתאם – מאחריות פטורלחוק החברות לעיין  259בהתאם לסעיף  הסדרים 3.2.8

להוראות כל דין, תהא החברה רשאית לפטור, מראש, ושא משרה בה מאחריותו, כולה   בכפוף

 לתקון  35 סעיף גם ראהאו מקצתה, בשל זק שגרם לה בעקבות הפרת חובת הזהירות כלפיה. 

 . החברה

, החלטות  התקון להוראות בהתאם – מיזוגלחוק החברות לעיין  324בהתאם לסעיף  הסדרים 3.2.9

 עם. המיות בעלי תבאסיפ יתקבלו החברות לחוק(א) 320 בסעיף כאמורמיזוג  לאישורהחברה 

 18.6-ו 18.3 סעיפים. ראה גם המיות בעלי הסכם להוראות כפופות הין זה סעיף הוראות, זאת

 לתקון החברה. 

 בקשר התקון הוראות של תמציתי תיאור היו לעיל 3.2המויים בסעיף  בושאים תקוןה הוראות תיאור

כן, ראה בהקשר זה -כמו .החברה תקון של המלא בוסח לעיון תחליף המהוו איו והוא ושאים אותם עם

 חלים אשר[ב] לתשקיף, 2.3.2.1גם תמצית ההסכמים וההסדרים בין בעלי מיות החברה כמפורט בסעיף 

  .החברה תקון להוראות בוסף
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  וייעודהההפקה תמורת  - 4  פרק

 בעקבות מיידית תמורה כל תהיה לא תשקיף המדף איו כולל הצעה בפועל של יירות ערך במועד פרסומו ובהתאם

  .התשקיף פרסום

הצעת מדף  דוחותפי -במידה שיוצעו בעתיד יירות ערך עללאמור, לא קבע ייעוד ספציפי לתמורת ההפקה.  בהתאם

, תמורת ההפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית והשקעותיה של זה מדף תשקיףשיפורסמו מכוח 

  .מעת לעת שיתקבלופי החלטות דירקטוריון החברה כפי -או על/והחברה 

 הוא, כאמור החברה שתפרסם המדף הצעת דוחפי -על ההפקה לתמורתאו שוה מהאמור  ספציפי ייעוד וייקבע היה

  . המדף הצעת בדוח יפורט
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  תיאור עסקי החברה - 5  פרק

  כללי 5.1

 של התקופתי דוחב) החברה עסקי' (תיאור א לחלק הפיה של בדרך זה בתשקיף כלל החברה עסקי תיאור
 הדוח) ("2021-01-046980(אסמכתא מספר:  2021במרס  25, כפי שפורסם ביום 2020 לשת  החברה

  30ם , כפי שפורסם ביו2021 רבעון הראשון של שתל החברה לדוח ;")2020התקופתי של החברה לשת 
 לדוחו; ")2021שת רבעון הראשון של החברה ל דוח(") 2021-01-032746(אסמכתא מספר:  2021 איבמ

-2021-01(אסמכתא מספר:  2021 אוגוסטב 26, כפי שפורסם ביום 2021 רבעון השי של שתל החברה
  "). 2021שת רבעון השי של החברה ל דוח(") 071860

וחידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה, שחלו לאחר מועד חתימתם של הדוחות הכספיים   לשיויים
), פרטי תשקיף לתקותא 56 בתקה(כהגדרתו  אירועים דוח ראה, 2021 שתרבעון השי של ל של החברה 

  . שקיףלת 8.3 יףבסע המובא

 החברה שלעיקריות  מוחזקותאודות חברות  פרטים 5.2

ידיעת החברה והדירקטורים שלה, למועד התשקיף לחברה לא קיימות חברות בת ו/או  למיטב 5.2.1
חברות קשורות מהותיות, בהן קיימים מחזיקים אחרים המחזיקים עשרים וחמישה אחוזים 

 ותןבא) או יותר מהון המיות המופק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למות דירקטורים 25%(
 .חברות

וחברות  בת(לפי הפרשה למס ואחריה) של חברות  (הפסדים)  פרטים אודות הרווחיםלהלן  5.2.2

ובגין  2020-ו 2019, בגין כל אחת מהשים )2021 יויב ) 30כון ליום של החברהמהותיות  קשורות

 ):חש"  אלפיב( 2021ביוי   30ביום ) החודשים שהסתיימה 6תקופת ששת (

 2019 2020  1-6/2021המוחזקת   החברה   פעילות   תיאור  המוחזקת   החברה 
(הפסד)    רווח 

 מס   לפי 
(הפסד)    רווח 

 מס   לאחר 
(הפסד)    רווח 

 מס   לפי 
(הפסד)    רווח 

 מס   לאחר 
(הפסד)    רווח 

 מס   לפי 
(הפסד)    רווח 

 מס   לאחר 
רביד סוכות    ,זיו -אלדן, בר
  ) בע"מ2009לביטוח (

  1") זיו - אלדן בר (" 
מטופלת    –(עסקה משותפת  

 בשיטת השווי המאזי) 

לפרטים  . (שמכרה)  סוכות ביטוח 
אודות פעילות הסוכות עובר למכירתה  

בחלק א' לדוח   23.6ראה סעיף כאמור, 
 .  2019התקופתי של החברה לשת  

 - -  -  - 39 30 

    פרק מישור בע"מ 
  ") פרק מישור (" 

 (מאוחדת) 

דל"ן  פיתוח, השכרה ומכירה של כסי 
בחלק א'   10וקרקע להשקעה. ראה סעיף 

 . 2020לדוח התקופתי של החברה לשת  

1,4631,346 2,199 1,303 10,033 7,640 

                

 שים בשל החברה  מהותיות קשורותוחברות  בתחברות מ הכסות החברהאודות  פרטיםלהלן  5.2.3

ועד סמוך למועד  2021ביוי  30) החודשים שהסתיימה ביום 6ובתקופת ששת ( 2020-ו 2019

 :התשקיף

  . 9201בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשת  )13תקה ( 5סעיף ראה  – 9201שת 

  . 2020בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשת  )13תקה ( 5סעיף ראה  – 2020שת 

  אלפי ב( יףועד סמוך למועד התשק 2120ביוי  30) החודשים שהסתיימה ביום 6תקופת ששת (

    – ש"ח)

החברה 
  המוחזקת

  דמי יהול   ריבית   דיבידד 
שתקבל 
במהלך 

התקופה או 
שהחברה  

זכאית לקבל 
 בגין התקופה 

 לאחר שתקבל
 שהחברה או התקופה
בגין   לקבל זכאית

התקופה שלאחר יום 
ועד סמוך  30.6.2021

  למועד התשקיף 

 השתקבל
במהלך 

התקופה או 
שהחברה  

זכאית לקבל 
 בגין התקופה 

 לאחר השתקבל
 שהחברה או התקופה
בגין   לקבל זכאית

התקופה שלאחר יום 
ועד סמוך  30.6.2021

  למועד התשקיף 

 ושתקבל
במהלך 

התקופה או 
שהחברה  

זכאית לקבל 
 בגין התקופה 

 לאחר ושתקבל
 שהחברה או התקופה
בגין   לקבל זכאית

התקופה שלאחר יום 
ועד סמוך  30.6.2021

  למועד התשקיף 
  -  -  -  -  -  - זיו -אלדן בר

  232  334  967  1,461  -  -  פרק מישור 
    

  

   

 
זיו  -אלדן ברב) 50%(של החברה עסקה למכירת מלוא אחזקותיה  הושלמה(לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי)  2021ביולי  29 ביום   1

  סכום זיח. ל בתמורה), 50%(  זיו-באלדן ברהוסף   לשותף
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 החברה הדירקטוריון למצב עייי הסברי 5.3

מובאים בזאת בדרך של הפיה לדוח   2020בדצמבר  31ם ו הסברי הדירקטוריון למצב עייי החברה לי 
    . 2020לדוח התקופתי של החברה לשת    ף הדירקטוריון האמור שצור 

הפיה לדוח  מובאים בזאת בדרך של  2021 יוי ב  30ם ו הסברי הדירקטוריון למצב עייי החברה לי 
  . 2021שת  של    שי לרבעון ה   לדוח החברה   ף הדירקטוריון האמור שצור 
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   דירקטוריון החברה - 6  פרק

 דירקטוריון החברה    6.1

שי   (יו"ר הדירקטוריון), יוסף דהןה"ה  למועד התשקיף הדירקטורים המכהים בדירקטוריון החברה הים

(דירקטור  אפרת-ברשטאומשה  ,)ומכ"ל משותף (דירקטור שלמה דהן), ומכ"ל משותף (דירקטור דהן

  . )ר בלתי תלויקטודירויצחק שיסגל ( )תחיצוי ית(דירקטור ח-שושה צאיג ,וי)חיצ

בחלק ד'   ) 26התק( 14סעיף ראה , אודות הדירקטורים כאמור (המובאים בזאת בדרך של הפיה)לפרטים 

  2021במרס  31בדוח הדירקטוריון של החברה ליום  3וסעיף ו. 2020לשת של החברה  לדוח התקופתי

  . 2021 שתן של  רבעון הראשול החברה בדוח המובא

  :עדכון ביחס לפרטים האמורים לעיל, למיטב ידיעת החברה  לןלה

  עדכון פרטים   שם הדירקטור 

במישור דהן  יפו; חדל לכהן כדירקטור-יב, תל אב6דין: קויפמן יחזקאל - את כתבי בימען להמצ  יוסף דהן
  מיזוגה עם ולתוך החברה). כתוצאה מ(  תחבורה

,  החברה של עובד היו הדירקטור האם; יפו -, תל אביב6 דין: קויפמן יחזקאל-את כתבי בימען להמצ  שי דהן 
מר  למועד התשקיף : והתפקיד שממלא בה עיין בעל של או שלה קשורה חברה של או בת חברה של
ן יתו לחברה במסגרת הסכם  יו של מר שי דהו בחברה, שירות סקתלהע עובר  .בחברה מועסקדהן  שי

במישור דהן ; חדל לכהן כדירקטור )לתוך החברהו עם אשר מוזגה מישור דהן תחבורה (  עם יהול 
  בע"מ.  ) 2009, רביד סוכות ביטוח (זיו-בברתחבורה ו

  . ו יפ-, תל אביב6דין: קויפמן יחזקאל -את כתבי בימען להמצ  שלמה דהן 
  ת ביוזר טרד בע"מ ורין כדירקטכהחדלה ל  ח-צאיגה  שוש

    

 וספים ה בכירהושאי משר   6.2

משה לוי (אבישי  ה"ה(שאים דירקטורים בחברה) הים המשרה הבכירה בחברה למועד התשקיף ושאי 

  . ימי)ן ארצי (מבקר פורו וייגולד (חשב)בועז ומטה), ספים סמכ"ל כרון הראל ( ),מכ"לל

תקה ( 15סעיף ראה , כאמור (המובאים בזאת בדרך של הפיה)הבכירה  משרההושאי ות פרטים אודל

    .2020ת לש ה של החבר בחלק ד' לדוח התקופתי )א'26

  :ס לפרטים האמורים לעיל, למיטב ידיעת החברהלהלן עדכון ביח

  עדכון פרטים   רה הבכירה ושא המששם 

  בעל תואר שי בביקורת ציבורית ופימית מאויברסיטת חיפה.   רון ארצי 

    

 רשי חתימה עצמאייםומ   6.3

של   התקופתי בחלק ד' לדוח ב')26(תקה  16חברה, ראה סעיף לפרטים אודות מורשי חתימה עצמאיים ב

  . 2020חברה לשת ה

  פרטים וספים   6.4

  , עורכי דיןושות' זליגמן דפרבגול      : ףתשקיהעורכי דין 

  יבאב-, תל98יגאל אלון רחוב                   

  אי חשבון, רור זהר ושות'בריטמן אלמגו    רואי החשבון של החברה: 

  באבי-תל, 1מרכז עזריאלי                   

  אביב-לת, 6 רחוב יחזקאל קויפמן  ה: רשום של החבמשרדה הר

  וןי הדירקטוריחסות לחברהוראות תקון ההתאגדות של החברה המתיי    6.5

ים או בחירתם,  יו, דרכי מבחברה של הדירקטורים בר המספר המרבי והמזעריקון החברה בדת תהוראו

ות שיתן והסמכוי קטוריוןיוי ועדות של הדיר, שכרם ומ, מילוי מקומם, סיום כהותםמשך כהותם

ה ידי של החברבדוח מי , כפי שפורסם, מובאות בתשקיף זה בדרך של הפיה לתקון החברהק להןלהעי

  . ) 2021-01-060838(אסמכתא מספר:  2021 אוגוסטב 3יום מ

  3.2ראה סעיף  קטוריון החברה, הקבועים בתקון החברה,ות בוגע לדירחוק החבר לעיין הסדרים לפי

  . יףלתשק
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  בעלי עיין בחברה - 7  פרק

  ולושאי משרה בכירהתגמולים לבעלי עיין     7.1

ידי אחר לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים  -ידי החברה או על-תוים אודות התגמולים שיתו על
או בתאגיד בשליטתה, בקשר עם כהותם בחברה או בתאגיד  1ביותר מבין ושאי המשרה הבכירה בחברה

ביותר בחברה שהתגמולים  לושת ושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים לכל אחד משבשליטתה; 
יתו לו בקשר עם כהותו בחברה עצמה (שאיו מה על מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר הזכרים לעיל); 

למעט חברה בת ולכל בעל עיין בחברה (שאיו מה על מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר הזכרים לעיל), 
בקשר עם שירותים שתן  ידי תאגיד בשליטתה,-ידי החברה או על-עלל החברה, שהתגמולים יתו לו ש

  :לכללים כאן בדרך של הפיה  ;כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה

לדוח ד'  חלקב )בכירה משרה ולושאי עיין  לבעלי שלומיםת - 21תקה ( 8סעיף : 9201שת     7.1.1
  . 2019שת התקופתי של החברה ל

ד' לדוח  חלקב )בכירה משרה ולושאי עיין  לבעלי שלומיםת - 21תקה ( 8סעיף  :2020שת     7.1.2
  . 2020התקופתי של החברה לשת 

  2120:2  יויב 03שים שהסתיימה ביום החוד )6( שתש תקופת    7.1.3

, 2021 ביוי 30) החודשים שהסתיימה ביום 6תקופת ששת (בהתגמולים שיתו רוט להלן פי
, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים אותו מועדהוכרו בדוחות הכספיים של החברה לכפי ש

הגבוהים ביותר מבין ושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, ואשר יתו לו 
יו מה על מקבלי ין בחברה (שאולכל בעל עי, יד בשליטתהבקשר עם כהותו בחברה או בתאג
רים לעיל) בקשר עם שירותים שתן כבעל תפקיד בחברה או התגמולים הגבוהים ביותר הזכ

   :בתאגיד בשליטתה

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

 )ש"ח 
  היקף  תפקיד שם 

 משרה 
  שיעור 

  בהון   אחזקה 
  ה החבר 

למועד  
 התשקיף 

  תשלום ק מע (*)   שכר 
  מבוסס 
 מיות 

  דמי 
  הול י 

  דמי 
 יעוץ 

  אחר  עמלה 
 (**) 

  דמי  ריבית 
 שכירות 

  אחר 

 חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין ושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה
 1,388 -  -  -  68-  -  1,320- - -   )***(  90%  יון שיא ויו"ר דירקטור  ) 1מר יוסף דהן (

 540 -  -  -  60-  -  480- - -   )****(  85%  דירקטור ומכ"ל משותף  ) 2מר שי דהן (
 560 -  -  -  - -  -  - - - 560  )****(  100%  ומכ"ל משותףטור דירק  )3מר שלמה דהן (

  -   -  100%  למכ"ל משה  )4(  אבישי לוימר 
283  

 ) ** ** * (  
 -  425   -   -  60   -   -   -  768  

  217 504  -  100%  הסמכ"ל כספים ומט  )5ראל (מר רון ה
 ) ** ** * (  -  -  -  -  -  -  -  - 721 

  . בחברהיות ותאים לווים כמקובל  בות משכורת, הפרשות סוציאלהעלות הכוללת של השכר, לר רכיב השכר הקוב בטבלה לעיל מהווה את(*) 
  .2020 לשת פתי של החברהדוח התקול ד'חלק ב 8.5-ו 8.2, 8.1ף סעיראה  .הסכם יהולון ייד בהתאם לשווי שימוש רכב, דלק וכן טלפ(**) 

  .לתשקיף 2.3.2.1אודות הזכויות הצמודות למיית השליטה האמורה, ראה סעיף לפרטים  – )100%אחת ( מיית שליטהוכן  מיות רגילות; 45%  ) *** ( 
  מיות רגילות. 18.33%  ) **** ( 
  .דשיות משכורות חו  )4של ארבע (כולל   בהיקף )ריוןקטודירהבאישור ועדת התגמול והחברה ובהתאם למדייות התגמול של ( 'בשיקול דעת' דוחמי מעק  ) * ** ** ( 
מעיק סמכויות   ו אימר יוסף דהן השיא בו מכהן  תפקיד. דהן ושלמה דהן שיה"ה  של ואביהם ף)לתשקי 2.3.2(ראה סעיף  בחברה השליטה בעל יוה דהן ף יוסמר   )1(

 יוליחודש מ החליצוין, כי בהקשר זה  .2020חברה לשת ח התקופתי של הלדוד' חלק ב 8.1ף , ראה סעידהן יוסףשל מר  כהותותאי  רייקאודות עם לפרטיכלשהן. 
, בע"מ 2019יוסי דהן יהול בין החברה לבין  במסגרת הסכם שירותי) יביםו, בשיויים המחאים זהיםבת(  לחברהרותי היהול של מר יוסף דהן יתים שי 2021

  .חברה פרטית בשליטה של מר יוסף דהן
בתקופה  ה החברהורקשהייתה  ןעמ, ולמישור דהן תחבורה בע"מ (לפי העיין) בע"מ חזקותלמישור דהן ה ששולמוהים הסכומים  ים בטבלהצויהמ םהסכומי  )2(

 .2020חברה לשת ד' לדוח התקופתי של החלק ב 8.2 ףבסעיכמפורט , דהן כדירקטור ומכ"ל משותף בחברה שי ו של מרבגין כהותיהול  מיבהסכ הרלווטית 
ף (חל במישרין חברהב מועסקלהיות החל מר שי דהן , עקב מיזוגה של מישור דהן תחבורה בע"מ עם ולתוך החברה, 2021 אוגוסטחודש מ החליצוין, כי בהקשר זה 

  .)יביםובשיויים המח( אים זהיםבתהכל ו עד אותו מועד),ידו -עלה בע"מ ידי מישור דהן תחבור-עללחברה מתן שירותי יהול 
  .2020שת לדוח התקופתי של החברה ל ד'חלק ב 8.3עיף סקתו של מר שלמה דהן, ראה סלפרטים אודות עיקרי תאי הע  )3(
בגין כהותו של מר  בהסכם יהול ה החברה קשור, עמה שי לויביטה של מר אחברה פרטית בבעלות ובשליל ששולמום בטבלה הים הסכומים המצויי  םהסכומי  )4(

   .2020ד' לדוח התקופתי של החברה לשת ק חלב 8.5 ףבסעיכמפורט , חברההמכ"ל ל  המשכ אבישי לוי
   .2020ד' לדוח התקופתי של החברה לשת חלק ב 8.4, ראה סעיף רון הראל י העסקתו של מרלפרטים אודות עיקרי תא  )5(

  

 
 במועד הרלווטי. י משרה בכירה בחברה אשו ייחס לבעלי עיין ובהת   1
ם ומיידיים),  תקופתיי דוחות( ירות ערך י לתקות 21ה כהגדרתם בתק –"תשלום מבוסס מיות" -זה, "שכר", "תגמול" ו לעיין סעיף   2

לה למי בטב התגמולים המפורטים  חברה. לא קיימים תגמולים וספים עלי עלות לסכומי התגמולים מוצגים במוח .1970-תש"ל
  . מהמפורטים בה
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, 2021 ויבי 30החודשים שהסתיימה ביום  )6שת (ופת שתקבלים שיתו מולהלן פירוט התג
ו עלי העיין בחברה, שאימב  , לכל אחדאותו מועדדוחות הכספיים של החברה לרו בי שהוככפ

 :שירותים שתן כבעל תפקיד בחברה או בחברה בשליטתה לעיל, בקשר עם מה בטבלה

יהדירקטורים כון למועד התשקיף, הה פרא-ברשטאו (מר משה בחברה יםחיצות וגב' שוש

זכאים לגמול שתי וגמול השתתפות ), ק שיסגליצח וי (מרי תלטור הבלתח) והדירק-צאיג

השלישית לתקות החברות שייה ובתוספת בתוספת הרתו , כהגד"סכום הקבוע"-ם להתאב

ר שולם אש הגמול סך. 2000-(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי), התש"ס

לרבות , 2021 יויב  30ם סתיימה ביושההחודשים ) 6בגין תקופת ששת ( יםאמורדירקטורים הל

 ם וספים אודותלפרטי .מע"מ , לפי ש"חאלפי  190-ל כך שבסההוצאות הלוות אליו, הסתכם 

  . 2020בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשת  8.6גמול הדירקטורים, ראה סעיף 

 שליטהם בעלי עסקאות ע   7.2

ליטה יש עיין אישי  ם בעל שליטה או שלבעל שב ידיעת החברה, בדבר עסקאות עיטפרטים, לפי מלן לה

- ו 2019ים הש בהן במהלך  שרות שלה התקרושליטתה או חברות קשוב ותבאישורן, אשר החברה, חבר

ועד וסיומה במועד סמוך למועד התשקיף, או במ 2021ביואר  1במהלך התקופה שתחילתה ביום  וכן 2020

  :(למעט עסקאות זיחות) הן עדיין בתוקף במועד התשקיףושמוקדם יותר 

בחלק ד' לדוח  ) בהן ל השליטה עיין אישילבע עסקאות עם בעל שליטה או ש - 22תקה ( 10סעיף    7.2.1

  ;2019פתי של החברה לשת התקו

לק ד' לדוח  בח השליטה עיין אישי בהן) ל ו שלבע ם בעל שליטה אעסקאות ע - 22 תקה( 10עיף ס   7.2.2

 . 2020קופתי של החברה לשת הת
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  דוחות כספיים  - 8  פרק

 דוחות הכללים בתשקיף זה בדרך של הפיה      8.1

לתקות פרטי  ד' 60- ו  ' ב 60 תקות הדוחות הכספיים הכללים בתשקיף זה בהתאם להוראות  8.1.1

 , הים כדלקמן: תשקיף 

, הכללים בתשקיף 2020הדוחות הכספיים השתיים המאוחדים של החברה לשת    8.1.1.1

של החברה ם שצורפו לדוח התקופתי מוריזה בדרך של הפיה לדוחות הכספיים הא

 ;לתשקיף) 5.1(כהגדרתו בסעיף  2020לשת 

בדבר תוים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הדוח    8.1.1.2

ג' לתקות יירות ערך (דוחות 9, לפי תקה המיוחסים לחברה  2020לשת החברה 

הכלל בתשקיף זה בדרך של , ")ת הדוחותותק(" 1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 ;2020הפיה לדוח האמור שצורף לדוח התקופתי של החברה לשת 

, הכללים  2021שת של השי רבעון הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ל    8.1.1.3

החברה בתשקיף זה בדרך של הפיה לדוחות הכספיים האמורים שצורפו לדוח 

 לתשקיף);  5.1(כהגדרתו בסעיף   2021 של שתהשי  לרבעון 

הדוח בדבר תוים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של    8.1.1.4

' לתקות ד38המיוחסים לחברה, לפי תקה  2021שת של השי רבעון החברה ל

החברה , הכלל בתשקיף זה בדרך של הפיה לדוח האמור שצורף לדוח הדוחות

 ;2021שת  שלהשי  לרבעון 

ים  מכ"ל ה הצהרות הכספי ועל הגילוי ו  קרה הפימית על הדיווח דוח בדבר אפקטיביות הב  8.1.2

  ות, כלל (ד) לתקות הדוחות ' ב 9לפי תקה  2020לשת  וסמכ"ל הכספים של החברה  פים המשות 

הצהרות  ה' לתקות פרטי תשקיף בדרך של הפיה ל 60 תקה בתשקיף זה בהתאם להוראות 

 ; 2020  לדוח התקופתי של החברה לשת   פו כפי שצור   רות האמו 

ים  מכ"ל ה הצהרות דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ו  8.1.3

(ד) לתקות  ' ג 38לפי תקה  2021של שת  שי ה ן וסמכ"ל הכספים של החברה לרבעו  המשותפים 

ה' לתקות פרטי תשקיף בדרך של הפיה  60 תקה בתשקיף זה בהתאם להוראות  ות , כלל הדוחות 

 ; 2021ת  של ש   שי ה לדוח החברה לרבעון    פו כפי שצור   ות האמור   הצהרות ל 

ד' 9 תקה, לפי 2020בדצמבר  31דוח החברה על מצבת התחייבויותיה לפי מועדי פירעון ליום  8.1.4

בד בבד עם פרסום  לתקות הדוחות, כלל בתשקיף זה בדרך של הפיה לדוח האמור שפורסם

 ;2020הדוח התקופתי של החברה לשת 

' ה 38 תקה, לפי 2021 יויב 30רה על מצבת התחייבויותיה לפי מועדי פירעון ליום דוח החב 8.1.5

האמור שפורסם בד בבד עם פרסום דוח  לתקות הדוחות, כלל בתשקיף זה בדרך של הפיה לדוח

 ; 2021שת של השי החברה לרבעון 

תשקיף, בדבר לתקות פרטי  'א56תשקיף זה 'דוח אירועים', כהגדרתו בתקה כן, כולל -כמו 8.1.6

רבעון  אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ל

 לתשקיף.  8.3יף כאמור ראה סע. לדוח האירועים 2021שת  של השי 

 לתשקיף זה   ף ור המצ   רואי חשבון מבקרים   ת מכתב הסכמ    8.2

מכתב הסכמה של רואי  זה לתשקיף  8.4בסעיף  ף מצור , ) לתקות פרטי תשקיף 1(א 62 תקה בהתאם להוראות 

החשבון המבקרים של החברה, בו כללת הסכמתם לכלול בתשקיף, לרבות בדרך של הפיה, את דוחות רואי  

  8.1.2- ו  8.1.1 פים בסעי המויים  לכל אחד מהדוחות  (לפי העיין)  שלהם ודוחות הסקירה שבון המבקרים הח 

 לתשקיף, הכל בהתאם לוסח מכתב ההסכמה האמור. 
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 דוח אירועים 8.3

(כהגדרתם בתקה  לתקות פרטי תשקיף, בדבר אירועים  ' א 56הלן 'דוח אירועים', כהגדרתו בתקה ל 

של  השי עון רב חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ל מהותיים שאירעו לאחר מועד האמורה) 

  זה:   תשקיף פרסום  ועד למועד  )  2021  אוגוסט ב   26קרי, יום  (   2021שת  



 

  

  

  
  אירועים   דוח 

  בדבר   1969- "ט התשכ   וצורה),   מבה   -   התשקיף   וטיוטת   התשקיף   (פרטי   ערך   יירות   לתקות   א' 56  בתקה   כמשמעו 

  המאוחדים   הכספיים   הדוחות   חתימת   מועד   שלאחר   בתקופה   שאירעו   מהותיים   האמורה)   בתקה   (כמשמעם   אירועים 

  התשקיף   פרסום   למועד   ועד   ) 2120  באוגוסט   26  יום   (קרי,   2120  שת   של   השי   רבעון ל   החברה   של 

  
בהתאם לתאיה,   ת אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ביצעה החברה פדיון חלקי של סדר  2021באוקטובר  31ביום  . 1

 אלפי ש"ח ערך קוב אגרות חוב (סדרה ג') (בערכן הקוב).   65,553- בהיקף של כ 

בהתאם לתאיה,   ת אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ביצעה החברה פדיון חלקי של סדר  2021באוקטובר  31ביום  . 2
 אלפי ש"ח ערך קוב אגרות חוב (סדרה ד') (בערכן הקוב).   72,079- בהיקף של כ 

 . לבעלי מיותיה מיליון ש"ח    8של    כום כולל חילקה החברה דיבידד בס   2021  אוגוסט ב   26ום  בי  . 3

כתב בקשה לאישור תביעה כתובעה ייצוגית שהוגשה כגד החברה בבית המשפט    בחברה התקבל   2021ביולי   25ביום   . 4
המחוזי בתל אביב. עייה של התובעה, בין היתר, בטעת המבקש כי החברה איה מגישה, כביכול, את דיווחיה  

אביב בע"מ  - ידי הבורסה ליירות ערך בתל - ידי רשות יירות ערך ועל - במערכות המידע האיטרטיות המופעלות על 
ובכך מועת או מצמצמת, כביכול, את האפשרות של אשים עם מוגבלות לקבל מידע מדיווחים אלו, זאת ביגוד,  

ותקות שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות   1998- כביכול, להוראות חוק שוויון זכויות אשים עם מוגבלות, תש"ח 
מבקש התובע לייצג היה כל האשים עם מוגבלות אשר   . הקבוצה אותה 2013- (התאמות גישות לשירות), תשע"ג 

ידי החברה במסגרת דיווחיה במערכות המג"א  - מעה או צומצמה אפשרותם לקבל מידע מהמסמכים שהוגשו על 
ועד למועד   2017באוקטובר  26והמאי"ה, בשל היעדר הגשת המסמכים האמורים לפי הוראות הדין, החל מיום 

לאחר אישורה. התובע מעריך את הזק הכולל הטען לכלל חברי הקבוצה אותה הוא מבקש  הגשת התביעה הייצוגית 
  .  2021בדצמבר    13מיליוי ש"ח. על החברה להגיש את תגובתה לבקשת האישור עד ליום    7.5- לייצג בסכום כולל של כ 

התובעה, לרבות את  להעריך את סיכויישל החברה ויועציה המשפטיים לעיין זה זה אין ביכולתה מוקדם בשלב 
את החשיפה הכספית לחברה בגין  וכן את סיכוייה להתקבל -ואם וככל שתאושר  אישורה כייצוגית סיכויי

 התובעה, ככל שקיימת.

זיו רביד לבעלי המיות  - בחברת בר ) 50%(  החזקותיה התקשרה החברה בהסכם למכירת כל  2020ובמבר  בחודש  . 5
הייתה השלמת העסקה מותית, בין השאר,   2021ביוי  30אלפי ש"ח. ליום  275זיו רביד, תמורת - השותפים שלה בבר 

.  2021העסקה הושלמה בחודש יולי    . 2021בקבלת אישור מאת המפקח על הביטוח בישראל, אשר התקבל בחודש יולי  
אלפי ש"ח, אשר כלל בדוחותיה הכספיים של החברה   162כתוצאה מהמכירה בע לחברה רווח (לפי מס) בסכום של 

  .  2021רבעון השלישי של שת  ל 

התקשרה החברה עם צד שלישי (שאיו קשור לחברה), במסמך עקרוות המפרט עקרוות   2021באוגוסט  24ביום  . 6
ם לעסקה אפשרית בין הצדדים להקמת מיזם משותף (באמצעות חברה שתוקם לצורך העיין ואשר תוחזק  כלליי 

הצדדים), אשר יעסוק, בין היתר, בשיווק בלעדי של כלי רכב חשמליים בסגמט הפרטי   ידי - על בחלקים שווים 
ה בסיפיה השוים.  ידי הצד השלישי, וזאת לרבות באמצעות תשתיות החבר - והמסחרי המיובאים מעת לעת על 

, הסכמות הצדדים במסמך העקרוות כפופות להמשך משא ומתן ולהתקשרות בהסכם מחייב  הדוח חתימת למועד 
  אין כל וודאות כי אלו יושלמו ו/או ביחס למועד השלמתם.   הדוח מת  חתי בייהם, ולמועד  

 אין צפויות להיות מהותיותלהערכת החברה, חלקה של החברה בתוצאות המיזם האמור, ככל שייצא אל הפועל, 
  לכל הפחות בשת הפעילות הראשוה של המיזם. ,לחברה

  

  

  דהן   יוסף 
  דירקטוריון   "ר יו 

  דהן   שי   
  משותף   "ל מכ 
  הדירקטוריון   וחבר 

  דהן   שלמה   
  משותף   "ל מכ 
  הדירקטוריון   וחבר 

  הראל   רון   
  ומטה   כספים   "ל סמכ 

  

    2021ובמבר ב   28  : תאריך 
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 : מכתב הסכמת רואי חשבון מבקרים      8.4



 

 

 
 

  
  

  2021 נובמברב 28
  לכבוד

  של הדירקטוריון
  ")החברה(" בע"מ אלדן תחבורה

  ,6יחזקאל קויפמן 
  אביב-תל

  
  

  א.ג.נ.,
  

  2120  נובמבר בחודש    להתפרסם   תשקיף מדף של אלדן תחבורה בע"מ המיועד   הנדון: 
 המפורטים שלנו הדוחות של שבנדון המדף תשקיףב הפניה) של בדרך (לרבות להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו
  :להלן

בדצמבר  31על הדוחות הכספיים מאוחדים של החברה לימים  2021במרס  25דוח רואה החשבון המבקר מיום  .1
 .2020בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2019-ו 2020

בדצמבר  31על המידע הכספי הנפרד של החברה לימים  2021במרס  25דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  .2
ג' לתקנות ניירות 9, לפי תקנה 2020בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2019-ו 2020

 .1970-וחות תקופתיים ומיידיים), התש"לערך (ד

על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  2021במרס  25דוח רואה החשבון המבקר מיום  .3
 .2020בדצמבר  31

 30 ליום החברה של מאוחד תמציתי כספי מידע על 2021 אוגוסטב 26 מיום המבקר החשבון רואה של סקירה דוח .4
 תאריך. באותו ושהסתיימ חודשים שלושהשישה ו של ותולתקופ 2021 יוניב

 של החברה נפרדה ביניים כספיה מידעתמצית ה על 2021 אוגוסטב 26 םמיו המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח .5
 ניירות לתקנות ד'38 תקנה לפי ,באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותולתקופ 2021 יוניב 30ליום 
 .1970-התש"ל ומיידיים), תקופתיים (דוחות ערך

  

  תשקיף המדף של החברה.באנו מסכימים כי מכתב זה ייכלל 

  

  
  בכבוד רב,

  
  בריטמן אלמגור זהר ושות'

  רואי חשבון
A Firm in the Deloitte Global Network  
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  פרטים וספים  - 9  פרק

 חוות דעת עורך דין 9.1

  החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

 INFO@GOLDFARB.COM  אמפא מגדל    
 WWW.GOLDFARB.COM  98יגאל אלון  רחוב  

   6789141אביב   תל  

   608-9999 (03)טלפון   

    608-9909 (03)פקס   

 

  

    2021ובמברב  28

  לכבוד
  מ בע"  אלדן תחבורה

  ,6  פמןאל קויזקיח
  אביב- תל

  

  

  ") המדף   תשקיף ("   של החברה מדף  תשקיף    –  ") בע"מ ("החברה   אלדן תחבורה הדון:  

המכהים למועד  הדירקטורים של החברה כי  דעתו לחוות הושבדון,  המדף תשקיףל בהתייחסלבקשתכם, 

    .ףהמד   קיףשתביהם כללים  מוו כדין, ושמות  תשקיף המדף

  

  .מדףה  תשקיףבכלל  יו תאו מסכימים שחוות דעתו ז

          

  

  

  בכבוד רב,

  

  תיקי אלוש, עו"ד  ו"דעבן גלבוע,   , עו"דמירב קין וגר

  גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין
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 תשקיף לפרסום היתר למתן בקשה אגרת 9.2

, 1995-"ההתשא לתקות יירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), 4להוראת סעיף  בהתאם

רת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, ואולם תוספת האגרה ערך אגהחברה שילמה לרשות יירות 

  , פיו יופקו יירות הערך המוצעים-על מדףך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת תשולם בעד יירות הער

  .האמורותבסכומים ובמועדים כקבוע בתקות 

  עיון במסמכים 9.3

  , עומדים לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות ול חוות דעת או אישור הזכרים במכו מתשקיף זהעותקים 

זה מתשקיף  יםכן, עותק-כמו .אביב- תל, 6יחזקאל קויפמן ברחוב במשרדי החברה  ובתיאום מראש,

באתר ההפצה של רשות יירות ערך, בכתובת: ן הציבור לעיו יםעומדחברה ומתקון ה

www.magna.isa.gov.il .  
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  חתימות - 10  פרק

  החברה 10.1

  
   בע"מ אלדן תחבורה 

  
      
  

    
 הדירקטורים 10.2

   יוסף דהן

    דהן שי 

    שלמה דהן 

    אפרת-משה שטאובר

    ח-שושה צאיג

    יצחק שיסגל 
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