
 , ובשל כך:1970תש"ל לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  ג5תקנה ב  תו"תאגיד קטן" כהגדר הינה  חברה ה 
על הדיווח הכספי ועל הגילוי.  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות בדבר  לדיווח  הנוגע בכל, אלו  לתקנות( 4ד)ב()5 תקנה   הוראות לפי מדווחת החברה 

 תדווח החברה לפי מתכונת דיווח חצי שנתית.   2017בינואר  1דיווחה החברה כי החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום  2017מאי ב 10 ביום
 החברה תאמץ ההקלות הבאות: 2013אישר דירקטוריון החברה כי החל מהדוח התקופתי לשנת  2014במרץ,  2ביום 

 ודוח רואה חשבון מבקר על הבקרה הפנימית;א. ביטול החובה לפרסם דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 
 ; 20% -ב. העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל

 .40% -ג. העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות הביניים ל 
 .  דירקטוריון החברה אישר פעם נוספת את אימוץ ההקלות האמורות  2015במרץ,  31בישיבתו מיום 

מבע"  טוגדר פארמה
"( החברה)"

מדף  תשקיף

מניות רגילות של החברה, אגרות חוב    –להוראות הדין  בהתאם  מכח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים,  
קיימות של אגרות חוב של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת(, אגרות חוב   )לרבות בדרך של הרחבת סדרות  ניתנות להמרה  שאינן 
כפי   החברה,  למניות  להמרה  הניתנות  חוב  אגרות  של  קיימות  סדרות  הרחבת  של  בדרך  )לרבות  החברה  למניות  להמרה  הניתנות 

ניתנות  שתהיינה   שאינן  חוב  לאגרות  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי  למניות החברה,  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי  לעת(,  מעת 
"ניירות  להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים )יחדיו להלן:  

 (. הערך"

באמצעות    ,1970-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  (ו) א23זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף  ף  מדהצעתם של ניירות הערך לפי תשקיף  
דוחות הצעת מדף, בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות הרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין  

וסף, החברה תוכל  נב.  כפי שיהיו באותה עת,  "(הבורסה)להלן: "  ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 
(. ATM)מנגנון יירות הערך תוך כדי המסחר בבורסה נ להציע מכוח תשקיף המדף את

)1)   -סיכוני מאקרו :גורמי הסיכון על עסקיה הינם  ,להערכת החברה ופוליטי;  )2( מצב בטחוני, מדיני  (  3( עלייה במחירי תשומות; 
(  2( לא יתאפשר יצוא של קנאביס רפואי; )1)  -סיכונים ענפיים  ( זהות ישראלית.5)  סיכון רגולטורי ומשפטי; (  4תנודות שער חליפין; )

(  4; )חדשים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל תחרות מפני שחקנים ( 3; )תקלות ועיכובים ביבוא של חומר צמחי לצורך ריבוי בישראל
;  התנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי קנאביס (  6( תחרות בחו"ל; )5; )תחרות מפני ספקי הקנאביס הרפואי הקיימים בישראל

(  1)  -סיכונים ייחודיים;  מהיק"ר GAP-IMCקבלת אישור  (  10; )היתרי יבוא במדינות זרות(  9)  מחיר הקנאביס בעולם;(  8( שינוע; )7)
חידוש   הזמנייםאי  הזמנייםאו איבוד    האישורים  )קבועים  רישיונות  הענקת   אי  או   האישורים  וכוח אדם מקצועי(  2;  (  3)  ;הנהלה 

)סיכוני איכות הסביבה(  5; )התקשרות עם שותפים ו/או ספקים ו/או לקוחות אסטרטגיים(  4; )מקורות מימון והשקעה העדר    (6; 
אינו נכלל באופן ברור   CBD-שה  מכיווןהמיוצרים מחוץ לישראל:   CBDמוצרי   (8; )פעילות במדינה מתפתחת באפריקה( 7; )הכנסות

CBD-מופיע(, ניתן לפרש את פקודת הסמים המסוכנים כך ש THC-שה)כפי    המסוכנים   הסמים  לפקודתבמסגרת התוספת הראשונה  
מופק    CBD-תוח לשוני דווקני של פקודת הסמים המסוכנים מוליכה למסקנה כי היות והאינו נחשב "סם מסוכן". יחד עם זאת, ני 

מצמח הקנאביס, מדובר ב"סם מסוכן" לכל דבר ועניין. בנסיבות אלו, אין ודאות כיצד תפעלנה רשויות אכיפת החוק בישראל במקרה  
( זה והאם הן  יראו ב1ספציפי   ) -CBD   ו ציבור2)-כסם מסוכן,  בחברה  זרה העוסקת במסחר  ( יראו  ית המחזיקה בשליטה בחברה 

במדינות שבהן האחזקה, המסחר, השיווק והשימוש במוצרים אלו היא חוקית, משום עבירה לפי פקודת   CBD ובשיווק של מוצרי 
 . הסמים המסוכנים והאם הן ינקטו בהליכי אכיפה כנגד החברה

, כפי שפורסם ביום  2018לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת    6.36לפרטים נוספים אודות גורמי הסיכון של החברה, ראו סעיף  
 "(.התקופתי הדוח(, הנכלל על דרך ההפניה )להלן: "2019-01-023548) 2019במרס  18

החודשים שלאחר מועד   12-תוכניותיה העסקיות ל מקורות מימון בהיקף מספק על מנת לממש את  אין  חברהל, המדף  תשקיףלמועד 
לשנת  כפי שנכללה בדוחותיה הכספיים    החברה   של זה גם הפניית תשומת לב רו"ח המבקר    לעניין . ראה  2018הדוחות הכספיים לשנת  

 . לדוח התקופתילפרק ג' ' א23-ו  14ג', -ב'1ביאורים כ"עסק חי". לפרטים נוספים ראה  החברה, בקשר עם המשך קיומה של  2018

  הבורסה   של   האינטרנט   ובאתר   www.magna.isa.gov.ilניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו:    מתשקיף המדף   עותק 
 . http://maya.tase.co.ilשכתובתו:    "מ בע   אביב   בתל   ערך   לניירות 

9201במאי  30 :התשקיף  תאריך

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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 ואבמ–1 פרק 

 מבע" מהראפרדטוג
 520039348 צ.ח.

 "(חברהה)"
 ראהגדרות ומק . 1.1

הגדרה  נחמו

כפי    ליום    31  בדצמבר   8 201, החברה  דוחות  
שפורסמו   ביום   18  במרס    2019  ]מס'   
דיווח   אסמכתא:    2019-01-023548 [  וכן 
מיום  29  במאי    2019   ]-2019-01 משלים 

הנכללים על דרך ההפניה.    ,] 052552 

"הדוח לשנת 2018"  או   תקופתי "דוח 
התקופתי"  

ערך ותירינ ותרש  "הרשות"

 1999-"טנהתש ,ותחברה וקח

יירות ערךק נחו" " 1968-"חהתשכ ,ערך ותירינ וקח

 יםיפתותק ותחוד) ערך ותירינ ותנתק
 1970-"להתש (,יםידיומ

 "יידיםמופתיים ותק תקנות דוחות"

 אישוריםהיתרים ו . 1.2

 ןידלכיפ-לע יםרושהד תונויישהרו ריםוישהא ים,תריההלכ את הליבק רהחבה . 1.2.1

 וגדרתהיף מדף כו תשקניה היף ז(. תשקתשקיף""ה לן:הלה )מדף ז יףום תשקפרסל

 תעהצ ותוחדיפלע עשהית יו,פלע ערך ותירינ עתוהצ רךע ותירינ וקחל א)א(23 יףעבס

 ה.עה הצותלא יםחדוימה יםפרטהולמשוי הםמדף ב

 הפרטים אימות משום ףקיתשה את םפרסל ערך ותיירנ רשות לש היתרבה אין . 1.2.2

 םטיב לע דעה הבעת משום וב ואין ,ותםלמשאו מנותםהימ ישוראאו בו איםובהמ

 .עיםוצהמ ת הערךרויינלש

 לשחרלמס ומםישלר חסייהמת ני,ועקר ורישן אלמת הבבקש סהורלבהנתפרהחבה. 1.2.3

 (.אישור העקרוני""ה לן:להויחדיעת מדף )ח הצות דועו באמצעיוצש ערךהותירינ

 או זה, יףשקתב איםובהמ לפרטים הבורסה לש ניוהעקר ישורהבא לראות אין . 1.2.4

 טיבם לע או חברההלע הישלכ דעה תהבע משום בו ואין ותםלמלש או ,ותםמנהילמ

 .ת מדףח הצעדו עותאמצוצעו בשי או זה שקיףתב ליםהכלו ת הערךרוייל נש

עתהצ ותוחדיפלע ו(עיוצ )אם ועיוצ אשר ערךה ותירינל בקשר הורסהב וראיש ןמת . 1.2.5

 חר,סלמ יםורהאמ ערךהתוירינלש חרלמס וםרישל ורישאהוומה וניא מדף, 

 וראיש לתלקב וףפכהייה ,זה יףתשק יפלע יםעהמוצ רךע ותירינלש חרלמס וםרישוה

 ותנותק ערך תוירינ וקלח התאםב וגשי אשר מדף עתצהחודיפלע חרלמס וםרישל

 .2005-ו"התשס ערך(, ותירינ לת מדף שעהצערך ) ותירינ

 1-א



 

 

 

       

  

  

 

 
   

      

              

   

           

         

    

             

          

    

        

   

    

   

  

    

   

   
 
 
 

        

  

  

  

 

    
   

 
                          

                          
         

 ותירינ וםישלר וראיש ןמתל ותיביתחה משום ור,כאמ ינועקרה וראישהןתבמ ןיא . 1.2.6

 ערך ותירינ וםרישלהקשב ורישאלע מדף. עתהצ חודיפלע חרלמס ל"נה ערךה

 יפכ ו,יפלע ותינחהוה הסורהב ןונתק ותוראהולויח ףמד עתהצ חודיפלע חרלמס

 ף.המד עתהצ חוי דפלע וםרישלההבקש עתוקף בבת וייהש

 ודפיםוע מניות, קרנות וןה . 1.3

 יףהתשק עדולמעפרנוה פקנוהמ ום,הרש ותינהמ ןוה . 1.3.1

 ןוה ."(ילותרג יותמנ" לן:הל) ובנק ערך לאל ותלירג ותינמןה רהחבה ותינמלכ

 :ןלקמו כדניהיףתשקהעדומלוךמ, סרהחבהלות שינהמ

1 לאמ לוילבד ,רענפו קנפומ ןוה רענפו קנפומ ןוה  םושר ןוה

ותלירג ותינמ 51,790,144 ותלירג ותינמ 48,278,762  ותלירג ותינמ 100,000,000

 .ןלשהות כומרד ותינמהחברן ביא יף,התשק עדולמ . 1.3.2

 (;5 רה)סד יהופצאיכתב 1,495,000:ריםיהמ ערך ותריינהחברב יף,התשק עדולמ . 1.3.3

 יםפרטל .ריםיסח לא היפצוא יכתב 1,763,823-ו (6 הר)סד היפצוא יכתב 1,840,000

 יף.לתשק 2.5 יףעו סאה רחברהלם שיירהמה ערךה ותריינ ותודא

 ורטפכמ ,"ח(שיפל)בא 2018 בדצמבר 31 וםילןונכ הרחבהלשיעצמהןוהה הרכב . 1.3.4

 :ןלקמו כדניה,2018 תנלש יפתוהתק חובד

 8201 בדצמבר 31 ליום

 יהופרמ מניות וןה 120,144

)149,897( פסדת היתר

157  ליטהש ינן מקנותשא זכויות

)29,596( וןון בההגירע סך

 ןוחרהא יפהכס המצב לע חוהד יךתאר חרלא ופקנושה תוינמ לבש ולנתקבש יםומסכ

 יףבתשק לולהכ

 ןוחרהא יפהכס המצב לע חוהד יךתאר חרלא ןלשהכ ותפקנה העיצב לא החברה

 יף.בתשק לולהכ

.1.3.5 

ןהמאז יךתאר חרלא הרשום ותינהמ ןובה יםיוניש .1.3.6 

 ן.המאז יךארחר תלא החברהלום שהרש ותינהמ ןובה יםיונישולח לא

 של ותגילר ותנימ 176,382-לשמוילמ ותתניהנ גדרטו תמורשו אל ותיצאופ 1,763,823 של מושןמיב– מלא ולבדיל 1
 של ושןיממבו ;ברההח של ותגילר תיומנ 1,495,000-ל (5 סדרה) ציהאופ יכתב 1,495,000 של ושןיממבו החברה;

 .ברהשל הח תרגילו ותנימ 1,840,000-ל (6 רהסד) הציופא תביכ 1,840,000
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 בו םזיקיוהמח הרבון החה–2 פרק 

 חברהל הש המניות וןה . 2.1

 ערך לאל ותלירג תוינמ ן(וילימ אה)מ 100,000,000 וניה יףהתשק דעומל החברה לש הרשום ןוה

 ."(ילותניות רגמ" לן:הל)ובנק

 .ותליגות רינמ 48,278,762 וניה יףהתשק עדולמ הברהח לע שפרנוה פקנוהמ ןוהה

 ונותחראים השנש השלוחברה בון הת בהויותחהתפ . 2.2

רהחבה לום שהרש תוינהמ ןוהו בלחים שיוניהש .2.2.1 

 אשר ,10-ל 1 לש חסיב ןוה ודיחא יתללהכ פהיהאס הראיש טוסוגבא 21 2016 וםיב

 ,10,000,000-ל 100,000,000-מ החברה לש וםהרש ןוהה נתהקט ללוכ ןוהראש לבבש

 ות.ינמ-100,000,000 ל הרחזום בן הרשוהה לתגדה ןוכ

רהחבה לע שפרנוה קפנוהמ ןוהו בלחים שיוניהש .2.2.2 

 דעולמ ושקדמ יםנהש ושלבש החברהלשעפרנוה פקנוהמ ןוהה תותחפהת ירטפןללה

 :יףהתשק

 פקנמו הון תרתי
 (ילותת רגיונ)מ

 הולמשש רהתמוה
 )ברוטו( לחברה

 ניותמ מותכ
ילותרג ינוישה הותמ  יךתאר

5,679,858 - ) (51,118,730  יחסב ןהו יחודא
 1:10 של

 סטבאוגו 28 2016

"חש 994,000 6,583,358 ורציבהנפקה ל 903,500  מברבספט 28 2016

"חש 5,162 6,587,847  ביכת שויממ 4,489
 3( רהיה )סדצאופ

 מברצבד 28 2016

"חש 4,025 6,591,347  ביכת שויממ 3,500
 3( רהיה )סדצאופ

 וארינב 2 2017

"חש 1,783 6,592,897  ביכת שויממ 1,550
 3( רהיה )סדצאופ

 ארנובי 17 2017

"חש 1,840 6,594,497  ביכת שויממ 1,600
 3( רהיה )סדצאופ

 2017 במרץ 23

"חש 162,000 6,864,497 ורציבהנפקה ל 270,000  נייוב 4 2017

"חש 1,641,750 9,053,497 ורציבהנפקה ל 2,189,000  יוליב 11 2017

"חש 429,600 9,769,497 716,000 )1( יתטה פרצאהק  מברנובב 27 2017

"חש 1,732,100 11,006,711 ותציופא שויממ 1,237,214  מברצבד 28 2017

"חש 422,009 11,308,146  ותציופא שויממ 301,435
 גדרטו תיומנל

 ותגילר

 מברצבד 31 2017

 תהעבר גדכנ 45,214,496
 ותניממ 100%

 ארמהס פובוגל
 .לחברה

יתטה פרצאהק 33,906,350  ימאב 2 2018

"חש 9,000 45,223,496  ותציופא שויממ 9,000
- ותומשר לא

 ימאב 16 2018

"חש 18,619 45,242,115  ותציופא שויממ 18,619
- ותומשר לא

 ימאב 21 2018
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- אפ גדרטו 7/12 
 תיומנל

"חש 412,405 45,324,596  ביכת שויממ 82,481
 4( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 סטבאוגו 28 2018

"חש 94,225 45,343,441  ביכת שויממ 18,845
 4( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברבספט 3 2018

"חש 3,080 45,344,057 616  ביכת שויממ
 4( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ברטוקאוב 22
2018 

"חש 43,175 45,352,692  ביכת שויממ 8,635
 4( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברנובב 1 2018

"חש 69,190 45,366,530  ביכת שויממ 13,838
 4( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברנובב 4 2018

"חש 61,750 45,378,880  ביכת שויממ 12,350
 4( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברנובב 5 2018

"חש 387,345 45,456,349  ביכת שויממ 77,469
 4( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברנובב 6 2018

"חש 347,470 45,525,843  ביכת שויממ 69,494
 4( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברנובב 7 2018

"חש 380,085 45,601,860  ביכת שויממ 76,017
 4( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברנובב 8 2018

"חש 653,555 45,732,571  ביכת שויממ 130,711
 4( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברנובב 11 2018

"חש 894,040 45,911,379  ביכת שויממ 178,808
 4( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברנובב 12 2018

"חש 97,865 45,930,952  ביכת שויממ 19,573
 4( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברנובב 13 2018

"חש 397,130 46,010,378  ביכת שויממ 79,426
 4( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברנובב 14 2018

"חש 573,044 46,137,721  ביכת שויממ 127,343
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברנובב 27 2018

"חש 226,238 46,187,996  ביכת שויממ 50,275
 7( רה)סד יהצאופ

 תיומנל

 מברנובב 28 2018

"חש 331,682 46,261,703  ביכת שויממ 73,707
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברנובב 29 2018

"חש 9,000 46,263,703  ביכת שויממ 2,000
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברצבד 2 2018

"חש 59,396 46,276,902  ביכת שויממ 13,199
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברצבד 3 2018
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"חש 322,385 46,348,543  ביכת שויממ 71,641
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברצבד 4 2018

"חש 964,103 46,562,788  ביכת שויממ 214,245
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברצבד 5 2018

"חש 45,000 46,563,788  ביכת שויממ 1,000
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברצבד 27 2018

"חש 197,159 46,607,601  ביכת שויממ 43,813
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 מברצבד 27 2018

"חש 37,940 46,616,032  ביכת שויממ 8,431
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 וארינב 2 2019

"חש 97,533 46,637,706  ביכת שויממ 21,674
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 וארינב 3 2019

"חש 45,000 46,647,706  ביכת שויממ 10,000
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 וארינב 6 2019

"חש 547,898 46,769,461  ביכת שויממ 121,755
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארנובי 27 2019

"חש 388,841 46,855,870  ביכת שויממ 86,409
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארנובי 28 2019

"חש 212,301 46,903,048  ביכת שויממ 47,178
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארנובי 29 2019

"חש 663,620 47,050,519  ביכת שויממ 147,471
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארנובי 30 2019

"חש 35,667 47,058,445  ביכת שויממ 7,926
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארנובי 31 2019

"חש 49,037 47,069,342  ביכת שויממ 10,897
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 4 2019

"חש 64,526 47,083,681  ביכת שויממ 14,339
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 5 2019

"חש 454,667 47,184,718  ביכת שויממ 101,037
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 6 2019

"חש 399,731 47,273,547  ביכת שויממ 88,829
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 7 2019

"חש 249,048 47,328,891  ביכת שויממ 55,344
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 10 2019

"חש 42,566 47,338,350  ביכת שויממ 9,459
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 11 2019

"חש 21,150 47,343,050  ביכת שויממ 4,700
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 12 2019
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"חש 81,644 47,361,193  ביכת שויממ 18,143
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 13 2019

"חש 66,717 47,376,019  ביכת שויממ 14,826
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 14 2019

"חש 900,000 47,576,019  ביכת שויממ 200,000
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 18 2019

"חש 288,036 47,640,027  ביכת שויממ 64,008
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 19 2019

"חש 38,705 47,648,628  ביכת שויממ 8,601
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 20 2019

"חש 27,288 47,654,692  ביכת שויממ 6,064
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 21 2019

"חש 179,208 47,694,516  ביכת שויממ 39,824
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 24 2019

"חש 359,775 47,774,466  ביכת שויממ 79,950
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 25 2019

"חש 247,212 47,829,402  ביכת שויממ 54,936
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 26 2019

"חש 1,026,522 48,057,518  ביכת שויממ 228,116
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 27 2019

"חש 116,550 48,083,418  ביכת שויממ 25,900
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 ארברובפ 28 2019

"חש 879,048 48,278,762  ביכת שויממ 195,344
 7( רהיה )סדצאופ

 תיומנל

 סבמר 3 2019

 וחהד ועדלמ לסמוך פרענו פקנמו הון "כסה 48,278,762

 זה דוח אריךלת שקדמו שניםש הלובש מהלימש י הודעהם על פיריה סחופציא כתבי הנפקת .2.3

קופנשהו ערך יירותנ  הלימשמה הודעהה םסופר יךתאר

 6( )סדרה ציהאופ תביכ

1,150,000 – 

 5( – )סדרה ציהאופ תביכ

805,000 

 4( – )סדרה ציהאופ תביכ

805,000 
 (1)2018 סטבאוגו 16

 6( )סדרה ציהאופ תביכ

690,000 – 

 5( – )סדרה ציהאופ תביכ

690,000 

 7( – )סדרה ציהאופ תביכ

2,300,000 
 (2)2018 מברנובב 20

 מיום המהשלל קיףתשלאםתבה וריציב רזמכתאותוצ לע ברההחהיעודה, 2018 ט,סגואוב19 יוםב (1)

)2018-01-077028 ט,סגואוב 15 מיום לו קוןתיוה 2018 ליביו 10  מיום מכוחו מהלימש הוהודע ( 2018

)2018-01-077676 ט,סגואוב 15  צלא להקבתשה טוברו מורהתה יה.פנהה רךד על ליםהנכל (, 2018
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 תביכ כל מושמי תהנחבטוברו תתידיעה מורהתוה ₪,-863,000 כ של סךבתמתכסמ ברההח

 מיום מיידי דיווח אור בוריהצי רזמכה תאותוצ עם קשרב טיםלפר ₪. וןלימי 21.965 הינה ציהופאה

 של סך משומו זה, דוח מועדל נכון ניה.הפה רךדלע ללהנכ (,2018 )2018-01-078459 טסגואוב 19

 ל(4 דרהס) ציהופא תביכ 768,263

דרהספציה )אובי התכ תרמניה( ויל

₪ של מושמי מחיר)ב ברההח של תלוגירתמניו 768,263- 5 

 .עוקברה פ   4( של הח

 מיום מההשלל קיףתשל אםתבה וריציב רזמכ תאותוצ על ברההח היעהוד ,2018 בר,מבנוב 20 ביום )2(

 2018 )-2018-01 ברמבנוב 19 מיום ומכוח מהלימש עהוהוד (2018 )2018-01-110379 בר,מבנוב 19

 על םלינכלה(, 2018 )2018-01-111048 ברמבנוב 20 מיום מוראכ מהיהמשל עהלהוד קוןתיו ( 110868

 מורהתוה ₪,-3,450,000 כשל סךבתמתכסמ ברההח צלא להקבתהשטוברו מורהתה ניה.הפהרךד

 עם קשרב טיםפרל ₪. ליוןמי 22.770 הינה ציהופאה תביכ כל שמומי תהנחבטוברו תתידיהע

 רךד על ללהנכ (, 2018 )2018-01-111414 ברמבנוב 20 מיום מיידי ווחדי אור בוריהצי רזמכה תאותוצ

 תמניו 2,268,384-( ל7 דרהספציה )או תביכ 2,268,384 של סך משומו דוח זה, מועדנכון ל .פניההה

 עו.קפ

 ברההח של (7 דרהס) ציהופאהיתבכ תרוי ניה(מל₪רגילות  של  החברה  )במחיר  מימוש  של    4.5

 הפציאו תביכ של מושמיהתופקתתרכאהתא מחוזיהטהמשפ תיב אישר 2019 ארברובפ 5 ביום )3(

 ליום דע (7 דרהס) ציהופא תביכ של מושמיהתופקתתרכאהתאו 2019 לאפריב 2 ליום עד 5( דרהס)

 2018 )2018-01-125364 ברמבדצ 23 מיםמהי מיידיים דיווחים אור נוספים טים. לפר2019 סמרב 3

-2019 ארבינו 2019 )2019-01-000069(, 2 ארבינו 2018-01-125370(, 1-ו ,2019-01-000726( 2019 

-2019-01 ארבינו 01-000777(, 9 ,2019-01-004143 ,2019-01-004155 ,2019-01-004134( 2019 

17 ,)004176 

 ארבינו 006975(, 21

2019-01- ,2019-01-006969 ,2019-01-006966 ,2019-01-006957( 2019

2019-01- ,2019-01-008466 ,2019-01-008463 ,2019-01-008460( 2019 

 ארברובפ 6-ו( 2019 )2019-01-009711 ארבינו 2019 )2019-01-009171(, 27 ארבינו 008475(, 23

 .פניהך ההדר על יםל(, הנכל 2019 )2019-01-010792

 ילפ קשהבטהמשפ תלבי גישלה ברההח טוריוןקדירותקורהבי תדוע אישרו 2019 סמרב 17 ביום )4(

 .2019 ביוני 16 ליום עד (5 דרהספציה )אובי התכתופקתתרכאלה תברוק החולח 350 סעיף

 תפוסיאסלכינו צו תןמל פהדחו קשהב לודב מחוזיה ביהמ"של ברהחה ישהגה 2019 סמרב 19 ביום

 ידיםמי חיםדיוו אור נוספים טיםפרל 5(. דרהס)הפציאו תביכ של מושמיהתופקתתרכאה רךלצו

 2019, 6 ל,אפריב 2019, 23 ילאפרב 2019, 18 ל,אפריב 2019, 10 מרץב 2019, 21 ץ,מרב 20 מיםמהי

-2019-01:תאותמכסא'סמ) 2019 אימב 19-ו 2019 אימב ,2019-01-025102 ,2019-01-024511 

2019-01- ,2019-01-043696  ,2019-01-039961 ,2019-01-039235 ,2019-01-035497 ,025216 

 .ניההפך הדר על לים(, הנכל 047764

 :זה קיףתש אריךלת שקדמו שניםה שלושב מדף יףשקי תעל פ עווצשה ניותהמ וטפיר להלן .2.4

 על שונרכש ניותהמ של נ.ע.
 יבורהצ ייד

 על הוצעוש ניותהמ של נ.ע.
 יופ

יףשקתה יךתאר  ך דוחיתאר
 מדףה הצעת

ימאב 31 2016 1,200,000 903,500  מברבספט 28
2016 

ימאב 31 2016 2,000,000 270,000  נייוב 4 2017

ימאב 31 2016 2,574,700 2,189,000  יוליב 11 2017

 מיריםת ערך הרויינ

 חברהל הש ופציותא יתתכנ 2.5.1.
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 יטוקובג' הבת חברת תוינמ ישתרכ קתעס מתלהש חרלא 2012 י,לויב 24 וםיב

 לן:לה) 2012 ילוי ודשמח "(וגיותלטכנו קיטבו'וג" לן:לה) "מעב ותיוגלונטכ

 ותיופצהא תינוכתץומיא את החברהןויורירקטד ישררא "(,ובוקיטג' שתרכי"

 החברהלש עציםויוםיותירשינותנלו רהמש ישאונל ים,ורירקטלד ובדים,על

 יטוקובבג' מתייקהתיישה יפכחסונב ה,חברהלש ותורקש ותחבר לוש

 וא "ופציותהא יתתוכנ"לן:הל)גויזהמ עסקת מתלהש עדומינפל ותיוגלונטכ

 "(.יתהתוכנ"

 תונתינה,ותומרש לא ותיפצוא נקתעה פשרתמא מצהושא ותיפצוהא יתנתכ

 יוםב וקףלת סהננכ ותיופצאה יתנוכת.ניםוש מושימיירמחב ותינלמ מושילמ

 .ורכאמ עדוהממ ניםש10 תוםבעפקותןויורירקטהד ייד על וצהימא

 ןיפוליחל או יריש ןפואב רהחבהןויורירקטדייד על תלוהנמ ותיופצהא תינוכת

 ןונבתק עולקבו וקףתב האישקוחלכל וףפבכ ל,ומתגה עדתו של תהלצהמ יפ על

באם תיוריש ותסמכ האתהחברהןויורירקטלד ,ליעל ורהאמ אף לע ה.חברה

 יאשה היבסלמכ ןכהלמלוגמהת תעדולחדת אםבואלוגמת דתעוהנותמ לא 

 .ןיי דפלעלועפל מכתוסמהניל אומתגה עדתו ו באםא

 לעב עטלמ ה,חברב רהמש יושאנלו יםבדועלתויפצוהא ית,נוכלת התאםב

 להויכ החברה )כאשר הנסהכ מס ודתפקל 102 יףעסיפלווקצי ,רהחבב טהילהש

-כ או ודה"עב נסתכה ללובמס 102 יהופצא"-כהיופצהא וגס את עולקב

 יושאנוא יםובדע נםישא ילמ ותיופצהאו(,ן"הו חוורלבמסלו 102 יהופצא"

 )ט(3 יףעלס התאםבווקצי ה,חברבהטילהש לעלב וסףנב ה,חברבהמשר

 .סהנהכ סת מודפקל

הינמ כל או/ו ןוה וחור לולבמס 102 יהופצוא דהועב נסתהכ לולבמס 102 יהופצא

 שם על ופקנויאו וקצוי,בההט ותינמ ותלרב ,ותיוזכ מושימ כחמ פקנות אשר 

 במשך עניצה ובתלטליעלורכאמ ותינבמ או/ויהפצובא יקחזיןנאמה.ןנאמה

 ליםלכ או/ו ותנתק או/ו וקחלבכ או/ו 102 יףעבס תוהנדרשו ותעוהקב ותפוהתק

 לבקשתוהחזקהה תפותק וםבת .("זקההחה ופתתק") ווחמכ ונותקי אשר

 לךמהב כי ,ןיויצ .עניצה ובתלט ליעל ורכאמ ותינמוה ותיופצהא ועברוי,עניצה

 הותא ורלמכ או/והיצפוהא את לממשמעיצנה על וריסא חל קהחזהה פתותק

 .ילישש לצד

 וא יהופצא סכםה ותעבאמצ עשהית יתנוכלת אםהתבעניצל ותיפצוא נקתעה

 ייד לע,עתל עתמ,אושרישיפכ סחונב,עיצנהןילב החברהןיב בכתב חרא הסכם

 עונבל יםלולעה ותחבותויחראלמכ ןנאמה את רוטפהו ,החברה ןויורירקטד

 סך את לוליכ הסכםה.קהחזהה פתותק לךמהבהיופצהא תחזקוה לויהנמ

 ניםהזמ חולו מושימה ירחמ,יהפצוהא לולמס ,מושילמ ותעוצהמ ותינהמ

 לוקישיפלע,ןונכלאתמצ לוגמהת עדתו חראינאת כל ןוכ היופצהא לתלהבש

 .תהעד
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 לשיעדלהב ותעדלוקישיפלעעיקבי יהופצאל חסיב יהנמ כל של ושימהמ ירמח

 ושימהמ ירחמ.סהורבה ותינחוה וקהח ותוראלה םהתאוב החברהןויורירקטד

 ה,חברהןויורירקטדייד לעעיקבשת בדרך היצפוהא מושימ עדובמ לםויש

 .יתנקאה בעברהו בא יקו בשן אומות במזלרב

 ותינמ וקתלחלה שקרבמ ן:ללה פורטת כמהתאמול ופותכפ נהיית תהפציוהאו

 נהבמב יוניש ות,ינמ לש הפלהח וא ודחיא ות,ינמ לוציפ ת,וינבמ נדידיבד ה,הטב

 ותיופצאב יקחזהמ ותיוזכ הנישמרת ה,ומד עוירא לכ וא החברה ןוה

 יהיה יקחזהמש ותיצפואה ושימממ ותעובנה ותינהמ פרשמס כך "(יקחזהמ)"

 היהקיחזהמש וגסותומא ותינהמ פרן, במסטיק ואליגד ,ןמושיעם מ ןהליזכא

 .תויופצאה מש אתיו מלין, אלה יזכא

 תתףלהש ותהזכא ןיינעל עובהק יךהתאר ה אשרטבה ותינת מוקלח לה שבמקר

 "(,ובעהק יךארהת)" תוומרש לאה ותיופצהא ושיממ יךתאר ינפלוניהןוקתלבח

 עד וומשמ טרם אשר ותומרש לאהתויפצוהא ייקחזלמ חסיבהחברההגנת

 קמן:לע כדובקה יךלתאר

 וש,יממה עתבןלה יכאז ותומרש לאה ותיופצהא קיחזשמ ותינהמ פרסמלוגדי

 בההט ותינכמ ןהליאזכ היה ותמורש לאה ותיופצהא יקחזשמ ותינהמ פרבמס

 "אקס יום ינפל חרסהמ וםיל עד ותמורש לאה ותיופצאה את ימשמ וליא

 הרחבה נה.ישת לא תוומרש לאה ותיופצהא לששויממה ירמח אשרכ",בההט

 חסיתוודא חר,המס חתיפת טרם "ההטב קס"אה יוםביידימ וחויד פרסםת

.החדש ושימהמ

 פקתנהלש בדרך ואהש וגסלכמ ערך ותירינ יהותינמילעלב רהחבהעיתצ אם 

 .ותיוהזכ ןיבג ישהלה כהתאמ עתבוצ לא היותינמילעלב הרחבהלש ותיוזכ

 ירמחלילשהכהתאמהעתבוצ לא ן,ומבמז נדידיבדתוקלחלשהמקר לבכ

 .ורד כאמנידיבקת דולח ותעקבוש בימהמ ותינר מפלמס ו/או ושימהמ

 ות,ינהמ לכלשהירכמויבייח אשר ה,חברה אתרהבו וגיזמןוכג עוירא ותבקר

 את ירעבהל וא יףלחלה ור,למכ יביח הייה עצינ לכ ן,פתלחה וא ןהמרת

 .ןויורירקטהדולומגהת עדתו ותינחלה התאםבלוהכו ,ולישהבש ותיופצהא

 פתוסנהחבר עם הברהח וגיזמוא וקירפ מחדש, ןוגאר ה,קולחלשהבמקר

 יפלע ע,ולקב לוגמהת תעדוואןויורירקטהד יוק, רשאחללכ וףפובכ (וע"איר)"

 ךאונקעושה ותיופצא ורבעבהלההבש פתותק אצתהלע לט,וחמה עתםדלויקש

 .עוירהא דעוי מנפל אתוז ,ולים הבשטר

 עובהק וםיבתויופצאלש ושמימעלבצ ןיתנהייה לא יל,על ורהאמ אף לע

 ן,וה ודחילא נד,ידיבד קתוללח ות,יוזכ לש בדרך העלהצ ה,הטב ותינמתוקללח

 וםי"לח "(.חברה רועאי" יקרא:יל"נמה חדאלכ( ןוה תתפחלה וא ןוה לופיצל

 מושימעוציב לא ה,רחב עויראלשעובהק יוםהינפלהחבר עויראלש"האקס

 .ורהאמ ""אקסה יוםב
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 ידתבמ יםלקבח ואןזמ לבכ האולבמ עיצנהייד לע ושימלמ נתיתנהיופצהא .טו

 לףח ובטרם ה,יופצהא לש לההבשהינאתומייהתק ודעלוכ עת,לתעפשר, מהא

 החברליםותירשןותנוה אחברהיידלע עסקוע מציני שהנאתובה,עיפקהעדומ

 היופצהא נקתעבה התליחת אשר פהותק במשך ןמז לכב ות,ורקש ותחברל וא

 נמסרש הסכםב חרתאענקב אם לאאלוהכוה,יפצוהא ושיממ עדובמ הפווס

 ותיפצוהא חברה.הלש ערךה ותירינב חרמסהלעתולהח ותלבמגל וףפובכ עניצל

 הסכםב טורפיש יםנמהז חולל התאםב ולייבש עניצ ובתלט ןאמנל וקנעויש

 יוםמ יםנש 10 וניה ותיופצהא ושימלמ ילימאסהמק דעוהמ ע.ניצל מסרנש

 .ותיפצוהא קתנעה

 לע ושימלמ ותניתנהתוינהממ 25% ממשללוכיעצינה חרת,אעיקבי לא דועלכ .טז

 יידמ ותפסונ ותינמ 6.15%-והיופצהא קתנעהםוימהנש חרלא היפצוהא יפ

 את יםהקדל יתעדלבה ותהסמכ ןויורירקטלד ל,יעל ורכאמ ן.מכ חרלא ןוערב

 ות,יופצבא ורהקש לכבעניצה ותיוזכ ו/או ותיופצהא ות.יופצהא לתהבש עדומ

 אה,מחלה ה,עברלה ותניתנןניא ו,אל אם ןיוב ןניבג לוםתש עשהנ אם ןיב

 ואו/ הושיר ינידיפלע עטלמ י,לישש לצד ןתנילה ןניבג ותזכ לכוא ן,וירבעל

 ותיוזכ לכעניצהייח ובמשך ת,ינוכהת יפלעשרופבמ ורכאמ עטלמוהואוצ

 .לבדבעניצהיידלע ושימלמ ותניתנ יתנוכהת חת מכוינוש מלרכ עניצה

 הברבח יםתוירשןותנוא בדוע ותיהלעיצנהלחדי אם ת,ינוכהת ינאלת וףפבכ .יז

 שטרם לככ יתידימהנעפקתולונקעוה אשר ותיופצהא ות,ורקש ותחברבוא

 וםיס בדבר העודהם.יחסיה וםיס עדולמ ודםקןלתשהבל יםאנהת ומייהתק

 וימייסת ובעדוהממלהח וראמכ יםסיח יוםכס שביחת יםותירשואהדועביחסי

 יחסי וםיסלשהבמקר פק,ס הסר ןעלמ .(ם"חסיהי סיום מועד)" יםחסיה לעופב

 וםיס עדומבןלתהבש עדומעיהג טרם אשר ותיפצוהא ים,ותירשואהודעב

 יחסיוהבמקר ,ןכ וכמ וש.יממל ותניתנ הנייתה אלו ולישיב לא יםחסיה

 ות,יופצהא תינוכבת הגדרתכה הליע לאלוימיתהס החברה עם ותהתקשרה

 90 וםובת לה,ישהבש היופצאה את לממש יבכד םוי 90 ועמדיהיופצאהלעלב

 עניצהלש ותנבצר עקב ותהתקשר וםיסלשהבמקר ע.פקתהלהבש היופצהא וםי

 ודשיםח 12 לש הפוקת למשך ושימלמ ותניתנ הנייתה תויפצוהא ות,ומ וא

 .ותהתקשרה יוםעד סוממ

 לעווקצה אשר ות,ומשר לא ותיופצא 1,763,823 החברל יף,התשק עדולמ ןונכ .יח

 .רהחבלהורמהא ותיפצוהא יתנוכס תיבס

 (5 ה)סדר יריםה סחופציא כתבי . 2.5.2

 ניםיתנה ,(5 רה)סד יהופצא יכתב 1,495,000 חרלמס םיומרש יףהתשק עדולמ ןונכ

 וףפבכ) ודצמ לא ח"ש8לש ושיממ פתוסת גדנכ ותלירג ותינמ 1,495,000-ל ושימלמ

 2.3.2 יףעסואר(5ה)סדר היופצהא יכתב ינאת בדבר יםפוסנ יםפרטל (.ותהתאמל

)2018-01-077028 ט,וסוגבא 15 וםימ מהלהשל יףלתשק 2 פרקל  דרך לע ללנכה (,2018

 ל.יעל(4)2.3 יףעו סים ראפוסנ יםפרטל.יהנפהה

 (6 ה)סדר יריםה סחופציא כתבי . 2.5.3
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 ניםיתנה,(6 רה)סד יהופצאיכתב ,0008401, חרלמס םיומרש יףהתשק עדולמ ןונכ

 וףפבכ) ודצמ לא ח"ש 10 לש ושמימ פתוסת נגדכ ותלירג ותינמ ,0008401,-ל ושימלמ

 2.3.3 יףעסואר(6ה)סדר היופצהא יכתב ינאת בדבר יםפוסנ יםפרטל (.ותתאמלה

)2018-01-077028 ט,וסוגבא 15 וםימ מהלהשל יףלתשק 2 פרקל  דרך לע ללנכה (,2018

 .יהנפהה

 זה: יףעבס ןלהל) 2019 וסט,וגבא 14 וםיל עד ושימלמ יםניתנ(6ה)סדר היופצהא יכתב

 "(.למימוש וןחרהא המועד"

 דועובמ שקיףהת ועדמ נילפ דשיםחו 12 חברהה לש ערךה תרוייבנ עניין ליבע חזקותה. 2.6

 שקיףהת

 יידלע יםקחזוהמ החברהלש ערך ותירינ ותודא יםפרט ןללה חברה,ה עתייד יטבלמ . 2.6.1

 ף:יהתשק עדוי מנפל יםודשח 12 החברבןיינעהילעב

 בהון קהזהח יעורש
 לוליבד ההצבעוב

 )%( לאמ

 קהזהח יעורש
 לאל ההצבעוב בהון

 לוליד

)%( 

 לא אופציות
 חירותס

 ניותמ

25.42 25.52 0 11,546,959 1  ברכה םיסינ

28.41 28.52 0 12,903,461 2  טיהע יאג

20.94 21.03 0 9,512,826 3 ינסקיססו ירנ

0.04 0.04 0 20,471 4  קמןיבר םמרו יכלמ

 ייד לע יםקחזוהמ החברהלש ערך ותירינ ותודא יםפרט ןלהל חברה,ה עתייד יטבלמ . 2.6.2

 :("חזקותהא בת"מצ לן:להיף )התשק יךתארל וךסמ החברב ןיינעה ילעב

 קהזהח יעורש
 ההצבעוב בהון

 )%( לאמ לוליבד

 קהזהח יעורש
 ההצבעוב בהון
 לוליד לאל

)%( 

 יכתב
 אופציה

 (6 )סדרה

 יכתב
 אופציה

 (5 )סדרה

 לא אופציות
 חירותס

 ניותמ

 ברכה םיסינ 11,110,800 0 60,000 60,000 23.01 21.29

23.63 25.35 0 0 0 12,239,140  טיהע יאג

 ינסקיססו ירנ 8,918,903 0 0 0 18.47 17.22

 קמןיבר םמרו יכלמ 20,471 0 0 0 0.04 0.04

 חברהב ליטההש ליבע . 2.7

 .ינסקיוסס ירנוהיעט יאה, גרכים ביסנה"הםניההחברה ביטלהש יבעל

 .הרבחה "לכמנורטוקרדי 1
 (.הרבחה של תבתרבח)מע"בהמראס פבובגלו ףתשומ "לכמנוהרבחברטוקרדי 2
 (.הרבחה של תבתרבח)מע"בהמראס פבובגלו ףתשומ "לכמנוהרבחברטוקרדי 3
 .הויתל תיבל תטוריקרדי 4
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 חברהת המי ומניוון העצל ההנים ענתו . 2.8

-ו 2018 רבדצמב 31 יםימלח"שיפלאבהינלמ פסדהה ותודא יםיפסהכ ותוחהדמ יםנונת ןללה

 : 2017 בדצמבר 31
 צמברבד 31 םיול

2017 2018 

 ניהמסד לפה 3.6 0*

 בדוח םייספהכ ותלדוח 'ב1םיאורבהרא נאא,יתלכלכהתהפעילו יוינשו מהופךב שהכיר של פרעלמ םישוי לאחר *

 .תיתקופה

31-ו 2018 בדצמבר 31 יםימל ש"ח יפלבא יהעצמ ןוהה ותודא ייםפהכס ותוחהדמ ניםונת ןללה

 :2017 בדצמבר 
 צמברבד 31 םיול

2017 2018 

*549 )29,596(  יצמהע ההון סך
הון(ב )גרעון

 וחבד םייפסהכ ותוחלד 'ב1םיאורבהרא נאא,יתלכלכהתהפעילו יוינשו מהופךב שהירכ של פרעלמ םישוי לאחר *

 .תיתקופה

 חברהת הל מניוש יתה עצמישרכ . 2.9

 ןונכ ן,כוכמ .החברה ותינמ של תיעצמ ישהלרכ תינתכ ןיאהחברל,יףהתשק עדולמ ןונכ

 ותחבר ייד לע ותקחזוהמ או ,ותמורד ותינמןניהשהחברה של ותינמןיא,יףהתשק עדולמ

 .רהחבהשל ותנב

 ברההח יותמנ לש ורסהי הבשער .2.10

 ותריב וךנמוה ותריבהוהגב ות(טבהו יםנדידיבלד ואם)מת הליענה ערש ותודא יםנונת ןללה

2018 ניםבש הורסבב החברה ותינמלש  יףתשקה עדולמ וךהסמ עדולמ עד 2019 נתובש 2017,

 (:ותוראג)ב

 השנה
בוההג שערה  ךהנמו שערה

שערה יךהתאר שערה  יךהתאר

2017 146.1 12/01/2017 30.2 03/07/2017 

2018 1,667.0 22/04/2018 106.9 08/01/2018 

 16/05/2019 402.5 10/02/2019 740 (קיףשתום הלפרס מוךס למועד )ועד 2019
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 הוראות מתקנון החברה   

                            

                     

      

     

הזכויות  הנלוות למניות החברה     תמצית פרטים מתקנון החברה אודות

   

     

    

      

 

   

  

  

   

  

     

    

     

      

  

האסיפות  הכלליות ,   אודות  כינוס לפרטים 

ראה סעיף   11  לתקנון.   

  

     

  

  

     

    

       

     

  

 ון החברהרה ותקנבניות החלמ וותנלת היוכוהז –3 פרק 

3.1. 

 לש דרך על זה יףבתשק ותאובמ,רהחבה ותינלמ ותולנה ותיוהזכ רבדב ,רהחבהןונתק ותוראה

 ןללה)(2018-01-056541 אסמכתא: פרמס)2018 י,נויב 27 וםיב ורסםפש יפכ החברה ןונלתק הינפה

 ערך ותירינלהרסוהב לשה"יהמא אתרו רךע ותירינ ותרש לש "אנמגה תרבא "(וןקנהת"ה:ז יףעבס

 .www.maya.tase.co.il-ו www.magna.isa.gov.il ותובמ בכת"עב

3.2. 

 ה:חברהתוינלמ ותולנה ותיוהזכ ותודה אחברהןונמתק יםפרטה יתובא תמצתןללה

 3.2.1. "(.המניות" לן:לה) חתל אוב כנק ערך לאל ותליגת רוינכב ממורת מוינהמ ןוה

הב יקחזלמ הנתק הליגר הינמ לוכ ין,ינעו דבר ללכ ןהיניב ותיוזכ ותוש הנייתה תוינהמ לכ .3.2.2 

 הינמ לכ ןיבג חדא לווק החברה לש ותיללהכ ותפיהאס לבכ השתתףלו ןוזממ ותילה ותזכ

ה,הטב ותינל מלקב ותוזכ ו,לקויח וכאשר ים, אםנדידיבת דללקב ותו, זכותלה שברשירג

 ה.וקירפ עתה בברהח ינכס דףוע קתולבח תתףהשל ותהזכ ןוכ ו,לקויח אם 

ה:חברה תוינלמ ותולנה ותיוהזכ ייקרע את ותפהמשק ןונהתק ותוראהה וזיכן רללה .3.2.3 

וןקניף בתהסע  ההוראות

.ןונתקל 9 יףעה סרא יםפרטל  החברה ותינמ לות שיוי זכוניש

התקנון  ראה  בדבר   שינוי  להוראות התקנון

סעיף  14 לתקנון.   

 אהר וןהה נוישי בדבר ןונהתק ותוראלה

 ון.נלתק 8 יףעס

 ןוהוה ןונהתק יוניש

.ןונתקל 7 יףעה סים ראפרטל  החברל ותינת מעברה

ון.נלתק 28 יףעה סרא יםפרטל  ןויפדל יםניתנה ערך ותירינ

הכללית     האסיפה  לפרטים  אודות  החלטות 

ראה סעיף   10  לתקנון.   

באסיפות   הכלליות     אודות  הדיון לפרטים 

ראה סעיף   12  לתקנון.   

 לליותהכ סיפותבא ההצבעה ותודא יםפרטל

 ן.ונלתק 13 יףעה סאר

 ותינהמ ילעב לות שיללכ ותפיאס

ון.נלתק 4.2.1 יףעה סרא  ותפיבאס ותטלהח לתוקב העהצב ותיוזכ

 ותיללהכ

ון.נקלת 4.2.2-4.2.3 יםפיעה סרא  ההטב ותינומ נדידיבקת דולח

ון.נלתק 30 יףעה סרא  רהחבה וקירפב ותיוזכ

הלמלהש יףלתשק 8 פרק הרא  ורירקטות דנלמ ותהזכ

 ן:שנקבעו בתקנו חברותק הלפי חו ההסדרים וטפיר . 3.3

 1-ג
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 תולוקהויה;ליגר ובבר ולתקביןויורירקטבד ותלטהח כי עובק ותחברה וקלח 107 יףעס . 3.3.1

 .ןונבתק חרתאענקב לא אם להכו,וסףנלוקןויורירקטדה ראש יושבלהייה ליםושק

 ,תעמכר או פתוסנ עהד ותזכ היהת לא ןויורירקטהד ר"ויליכ עתובקןונלתק 18.2 הנתק

 .עהצבהל דהעמושה הלטחהה חהדת ותלוקןויוושלה שובמקר

 תיללכהפיסאיידבונושמ יםורירקטדלש נתםוכה יכעבוק ותחברה וקחל 222 יףעס . 3.3.2

 ןכ אם לאא,יוניהמ עדומ חרלא נהולראש ייםשתתק יתתנהש פהיהאס תוםב ייםתסת

 ת,חדויהמ פהיהאס ו/או יתתנהש הפיאסבוחריבי יםורטירקהד .ןונקבת חרתאענקב

 ורפטית יתנתהש הפיהאס וםתי,)קר הובהקר יתנתהש פהיסהא תום עד במשרתם ונכהיו

 ים,ינויצח יםורירקטד עטלמ הפיסהא הותא עד וניהשכ החברהלש יםרוירקטהד לכ

 יפלע ידםפקן בתכהלולחדי שרעד א וו אפטרית עד אשר וא ן(ללה פאיור בסלאמ וףפבכ

 לש תיללהכ הפיובאס היה ם.יהנימב וקדםמה יפל להכ ן,יד לכ וא ןונהתק ותוראה

 ויכימש ן,ונהתק יפלענקבשילימאנימה פרבמס יםחדש םיורירקטדוחרנב לא החברה

 פהיהאס ידילע תםפלהחל עד במשרתם, ןהלכ ה,פיאס התוא עד וניהשכ יםורירקטהד

 םובמק ורירקטד ותנלמ יםשאר יםורירקטהד ל,יעל ורלאמ וסףנבה.חברהלש יתללהכ

 םיורירקטהד פרסלמ וףפובכ ןויורירקטלד פתוסכת ו/או תהנפהת ושמשרת ורירקטד

ףוקבת יהיהןויורירקטהד יידלע ורירקטי דונימ יל.על ורמאן כויורירקטדי בלימהמקס

 ון אונהתק ותוראהיפלעוידפקבת ןכהללחדי אשר עד ואהובהקר יתנתה השפילאס עד 

 הם.יניוקדם מבהמ יפל להכ ן,יל דכ

 וןלעי יףלתח ווהמה אינוו תיתמצי וריאת נוהי לילע המנויים איםבנוש וןקנהת הוראות וריאת

 .וןקנהת של לאהמ בנוסח
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 יעודהוי ההנפקה ורתתמ –4 פרק 

 החברל קהההנפ מורתת 4.1

 רהותמ לכהיהת לא יכךפלו לשהם,כ ערך ותירינהעימצ הניאהרחבההז מדף יףתשק עדובמ
 המדף. יףקום תשפרס ותעקבת ביידימ

 התמורה ייעוד 4.2

 הורהתמ ף,מד עתהצ ותוחדיפלעהזףמד יףתשק יסבס לע ערך תוירינ ידעתבועיוצשהידבמ
 ודעייעקבייוהיה ה.חברה לתנהה יטלתחשיפכ ות,נוש ותלמטר עדויתהלא ותפקנמה לתתקבש

 המדף. עתהצ חובד ורטפת יאההחברה פרסםשת מדף תעהצ חודיפלעהפקנהה ורתמלת יפיספצ
 ה,פקנהה תורתמ את עיהשקלהנתוובכ יצדכהחברהעיודת המדף, עתהצ חוד גרתבמס ן,כוכמ

 ה.ורהאמ העהצהןיבג קהפנהה ורתבתמ לעופוש בימלש עדה שפובתק

לימאנימי וםסכ 4.3

 ה.מדף ז יףתשק יפלעויגלהש יש ה, אשרפקנלה ילמאינימ כוםסענקב לא 
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 תיאור עסקי התאגיד   

                       

                

            

                                 

 

  

           

    

 השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך התשקיף  

          

                   
  

     
           

                 
 

  
                 
                 

             
           

                   
 

  
                      

                 
              

           
     
           

                 
  

        
   

                    
   

                   
  

      
            
           
      
       

 דקי התאגיר עסאותי –5 רקפ

5.1 . 

-"טתשכ (,רהווצ נהמב-ףיתשק טתויוט יףהתשק ירטפ) ערך ותירינ ותנלתק ב6הנותק (1)א44 נהלתק התאםב

 18 יוםב ורסםפש,2018 תנלש החברהלשיפתוקהת חולד הנפמהחברה,"(שקיףהת פרטי תקנות"ן:ללה)1969

)2019-01-023548 מרסב  .הינפהה דרך על אתזב ובאהמ ,"(תיופהתק הדוח" ן:ללה)( 2019

 עד יפתוהתק חובד ולתאר שיש ןיינעלבכ ידאגהת יסקעבועירא אשר םייותמה שיםודיח או יםיונישוובאיןללה

 ף:יהתשק וםפרס עדומ

הדוח שאנו תאאסמכ ספרמ  ווחיהד וםפרס ועדמ

 ינויצח ורירקטכד ןטרפ לגאי מר של ונתוכה יוםס
רהחבב 2019-01-023596 18.3.2019 

"שהמילב בקשה הגשת 2019-01-024511 20.3.2019 
ינזמ עדס ןלמת הפוחד בקשה ישרא מ"שיהב 2019-01-025102 21.3.2019 
 וסניכל צו ןלמת פהוחד בקשה ישרא מ"שיהב

תופיאס 2019-01-025216 21.3.2019 

 האישר וכרומ לוגד ידוסמ וףג של ותעהשקה עדתו
 10 בסך רהחבב עההשק עויצב ינועקר ןפובא

 "ח.ש ןוילימ 200 של רהחב יווש יפל ח"ש ןוילימ
2019-01-032983 4.4.2019 

רהחבב טהילהש ילעב י"ע ותינמ ירתמכ 2019-01-033511 7.4.2019 
 לש ווראישל רהחבה ותינמ ילעב פתיאס ןוימז

הסדר 2019-01-035497 10.4.2019 

 הננת וכרומ לוגד יסדומ וףג לש ותעהשקה עדתוו
 ןוילימ 10 בסך עהשקה עולביצ יפוסה רהואיש את

 "ח.ש ןוילימ 200 של החבר יווש יפל רהחבב ש"ח
2019-01-036313 14.4.2019 

החברה ותינמ ילעב של יתללכ פהיאס ותוצאת 2019-01-039235 18.4.2019 
"שהמילב בקשה הגשת 2019-01-039961 23.4.2019 

החברה ותינמ ילעב של יתללכ פהיאס ותוצאת 2019-01-040138 24.4.2019 
 היופצהא יכתב מושילמ כהאר אישר מ"שיהב

 6.5.2019 2019-01-043696 5( רה)סד

 ותוחל ותיתשת בדקבמ הידעמ יוראיש 2 לתקב
יויבהר ותולח לוידהג 2019-01-046582 15.5.2019 

 יתורירקטכד יעמ בן יתירע 'הגב של הנתוכה יוםס
החברב יתנוחיצ 2019-01-047044 16.5.2019 

 4 יוםל רהחבה של רהמש יושאנו להנהה מצבת
 16.5.2019 2019-01-047050 2019 יבמא

הפיאס ןוימז 2019-01-047476 16.5.2019 
יהנגרמל סינאבק ג"ק 160 ואיביל וראיש לתקב 2019-01-047599 19.5.2019 
ינזמ דעס ןלמת פטמש יתב לטתהח 2019-01-047764 19.5.2019 
 IMC-GSP 2019-01-048055 20.5.2019 וראיש לתקב

יפתוהתק חולד יםלמש וחד 2019-01-052552 29.5.2019 

וןח דירקטורידו .5.2 

31 וםיל החברה יניינע למצב ןויורירקטהד יהסבר ,יףתשק יפרט ותנלתק ב6 הנותק א)א(44 הנלתק התאםב

 .2018 תנלש יפתוהתק חולד ורףשצ וראמה ןויוררקטיהד חולד הינפה לת בדרך שים בזאובאמ 2018 בדצמבר 
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 תאורא ה,לא ותחבר לש ניםונת יתמצות 2018 דצמברב 31 יוםלןונכ ה,חברהלשתונהב-ותחבר תוודא יםפרטל

 .2018 נתלשיפתוהתק חובד א' פרק ןוכ(ידגהתא לע פיםסונ יםפרט)ד' פרקב(ללו)כ 13 עד 11 ותנט בתקוירפה
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 פרטים נוספים אודות החברה: 

    

 

  

ושות', רואי חשבון  רו"ח  של  החברה:   פהאן קנה

     

   

פרל כהן צדק לצר ברץ, עורכי דין ונוטריונים  עו"ד של החברה:   

  

   

   

  

     

          

      

     

   

 

   

    

 ברהחב שאי משרהנום ורירקטודי –6 רקפ

 חברהון הירקטוריד . 6.1

 תי.פוהתק חובד יד(גהתא לע יםפוסנ יםטפר)ד' פרקל 26 הנתק ורא רהחבהןויורירקטד ותודא טיםפרל

 יםנכהמםניאםוה הימיהסת יעמ ןב יתירע גב'הוןפטר לגאי מר לש נתםוהכ יףהתשק עדולמ יכ ן,יויצ

 .יםינוחיצ יםורירקטכד

 חברהירה בשרה בכי משאנו . 6.2

 חובד יד(גהתא לעיםפוסניםפרט)ד' פרקלא26הנתקורא,רהחבברהיהבכ ההמשר יושאנותודא טיםפרל

 .יפתוהתק

 אייםה עצמימחת שיורמ . 6.3

 ים.יעצמא הימחת ימורש ןיה אחברב יף,התשק עדולמ

6.4 . 

 .7810001 ן,ול, אשק1 הייעשהת וברח המצאתל ןעומ הרשום המשרד 

 :ןיי די בכתב

 6136101 יב,אב-לת ,32 גרהמס וברח

 03-7106660 פקס: 03-7106666 ן:ופלט

 ,121 ןיבג חםנה, מנוי שרליאעזרמ

 6701203 יב,אב-תל

 03-3039001 פקס: 03-3039000 ן:ופלט

 החברה: וןירקטורילד יחסותתיה המחברון הקנת תוראות התמצי . 6.5

 יהנפהלש דרך לע זה יףבתשק ותובאמ ה,רחבהןויורירקטלד ותחסייתהמ ה,חברהןונתק ותוראה

)2018-01-056541 ינויב 27 יוםב םורספש יפכ רהחבה ןונלתק 2018 (  ,"(וןקנהת" זה: יףעבס ןללה( 

 ךער ותירינלהסורהב לשה"יהמא אתרו רךע ותירינ ותרש לש "אנמגהרבאת יה,נפהה דרך לעללנכה

 .www.maya.tase.co.il–ו www.magna.isa.gov.il ותובמ בכת"עב

עה,ארבמ חתפי לא החברב ים(ח"צד ללו)כ יםורירקטהד פרמס  ןויורטירקהד יחבר פרמס

 ן.ונלתק 16.1 יףעה סה. ראעל תשע הלעי לאו
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חדתוימ הפיאסב ו/או יתנתש הפיבאס וחריב החברב יםורירקטהד  תםנוהום כיוס יםיוניי מדרכ

 אשר עד וא ובה,קרה יתנתהש הפיסהא וםת עד משרתםב ונכהיו

 ן,יד לכ וא ןונהתק תווראה יפ לע ידםפקבת ןהלכ ולחדי וא ופטרית

 הם.ינוקדם מבהמ יפל לוהכ

 חדשים םיורקטירד וחרנב לא החברה לש יתללכ הפיאסוב היה

 יםוררקטיהד ויכימש ן,ונקהת יפל ענקבש ילאימניהמ פרבמס

 ייד לע םפתלחלה עד במשרתם, ןכהל ה,פיסא הותא עד וניהשכ

 .החברה לית שללהכ הפיהאס

 ורירקטד וםבמק ורירקטד תונלמ םירשא יםורירקטהד וסף,נב

 פרלמס וףפובכ ןויורירקטלד פתוסכת ו/או הנתפהת ושמשרת

 ון.יורירקטדי בלימאסהמק יםורירקטהד

 הפילאס עד וקףבת יהיה ןויוררקטיהד ייד לע רוירקטד יונימ

 ותוראה יפ לע וידפקבת ןכהל לחדי אשר עד וא הובהקר יתנתהש

 יהם.נוקדם מבמה יפל לוהכ ן,יל דכ ון אונהתק

 יתנתהש הפיהאס ייד לע ויונימ עדומב לתח ורירקטד לש ונתוכה

ותרי חרומא עדובמ וא ןויורירקטהד ואו/ חדתויהמ הפיהאס ו/או

 ו/או יתתנהש הפיהאס לש יוניהמ תלטחבה הז עדומ ענקב אם 

 ון.יוררקטיהד ו/או חדתויהמ הפיהאס

 וםת ינפל וממשרת ורירקטד לכ ירעבלה ת,ירשא יתללהכ הפיהאס

יאבלה הירסב ותנהזדמ ורירקטלד הניתנש לבדוב תו,נוכה פתותק

 ית.ללהכ הפיהאס ינפו בעמדת את 

 יםותרנה יםרוירקטהד ויהי ור,רקטיד משרת הנתפהתש הבמקר

 יםורקטירהד לש פרםמס ירד לא ודע לכ לועפלו יףוסלה יםרשא

 ן.ונבתק עקבנים שורירקטהד לי שלאימניהמ פרםסים ממנשארה

 ל,"נה ילמאיניהמ פרהמסמ יםורקטירהד פרמס תפח וב הבמקר

 את לאמל יכד ורק אך לועפל יםרשא ריםותנה יםורירקטהד וייה

 ה,חברה לש תיללכ הפיאס ןלזמ יכד וא הנפהתש ורירקטהד וםמק

 יעסק לויהנ לשם לועפל ולכוי ורכאמ יתללהכ הפיהאס וסנילכ עדו

 י.ויחים דלובס נםיים שאניינעה רק בחברה

 :איםבה ריםמקמה חדל אבכ הנפור תתקטירל דו שמשרת
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ב . הוא הועבר ממשרתו על ידי האסיפה הכללית;   

ג . הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף  232 לחוק החברות;   

ד . לפי החלטת בית משפט, כאמור  233 לחוק החברות;   

פסול דין;   הוכרז ה. הוא

ו . הוא הוכרז פושט רגיל.   

ראה סעיפים  16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.10 לתקנון.   

חבר  דירקטוריון רשאי, בהסכמת הדירקטוריון למנות לעצמו     כל

ממלא מקום )להלן: "דירקטור חליף"( בכפוף להוראות הדין.   

במסמך  תעשה   חליף,  דירקטור  של  הכהונה   או  הפסקת  המינוי 

כהונתו   יד  הדירקטור שמינהו, אולם, מכל  מ קום, בכתב  בחתימת

אחד   החליף  לדירקטור  אם  יקרה  תופסק  חליף   דירקטור  של 

אם  משרתו של   משרת  דירקטור המנויים לעיל, או המקרים לפינוי

מאיזו   תתפנה  מקומו  כממלא  משמש  שהוא  חבר  הדירקטוריון 

סיבה שהיא.   

 

     

 

        

   

 

   

      

     

  

     

 

א . הוא התפטר  ממשרתו על ידי מכתב  חתום בידו  שהוגש לחברה  

את  הסיבות להתפטרותו;    והמפרט

    

דינו  של  דירקטור חליף  כדין דירקטור  ויחולו  עליו  כל הוראות הדין   

פיטורי  ו/או מינוי בדבר  ההוראות למעט התקנון, והוראות 

דירקטור הקבועות בתקנון.   

 ון.נלתק 16.9 יףעה סרא

 יםיפילח יםורירקטד

 האת תםנוכה ינאות יתללהכ פהיסהא ידי לע ונוימ "ציםדחה

 ון.נתקל 10.1.4 יףעס אהן. ריהד ותוראלה התאםב

 יףעס האר ורת.קיהב עדתווב ונכהי ,החברב ונוימש יםח"צהד לכ

 ן.ונלתק 21.1

 יםינוחיצ יםורירקטד

 יידפקת עויצב לע קחפיו החברה ותינימד את הווית ןויורירקטהד

 קובח התנוקה לאש רהחבה לש ותמכס יו.ותלועפו יללהכ לנההמ

 ה.ליעפהל ןויורירקטהד ירשא חר,א ןורגלא ןונבתק וא ותחברה

 ן.ונלתק 15 יףעה סרא

 ןויורירקטהד ותיוסמכ
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ועדת ביקורת   

חברי  מספר ביקורת. חבריו ועדת ימנה מבין דירקטוריון החברה

החיצוניים    הדירקטורים  וכל   לא  יפחת  משלושה  הביקורת ועדת 

וכל   הדירקטוריון  יו"ר  לא  ימונה  הועדה לחברי  בה.  חברים  יהיו 

דרך  קבע   דירקטור שמועסק על ידי החברה או נותן לה שירותים

או בעל השליטה בחברה או קרובו.   

  

 

  

  

ישיבות דירקטוריון   

אחת   ולפחות  החברה  צרכי  לפי  לישיבה  יתכנס  הדירקטוריון 

לשלושה חודשים.   

 

 מקרב םיחבר ןלה ותנלמו ותעדו יםקלה ירשא החברה ןויורירקטד

 ותעדו ווקמה "(.וןדירקטורי ועדת"ן:ללה) ןוירוירקטהד יחבר

 עדתוול האם ןסמכתה ינאבת ןויורירקטהד עיקב ן,ויורירקטד

 ןפובא ןויורטירקהד לש ותימומס תויוסמכ ולואצי ןויורירקטהד

 וא ןויורירקטד תלטהחכ חשבית ןויורקטירהד עדתו טתלהחש

לבדבהצלהמגדרבהיתהןויורקטירהדעדתוטתלהח האם

העדוולולואצילאשלבדובן,וירוירקטהדורישלא הפופהכ

 ות.חברה וקלח 112 יףעסב יםיונהמ יםניינעב טהלחה ותיוסמכ

 ון.נלתק 20 יףעה סרא

         

בניהול    ליקויים  על  לעמוד   ) 1(   – יהיו הביקורת  ועדת  תפקידי  

עם  המבקר  הפנימי    העסקי  של החברה, בין היתר תוך התייעצות

לדירקטוריון   המבקר,  ולהציע  החשבון עם  רואה  או החברה   של 

ועסקאות  פעולות לאשר  אם  להחליט לתיקונם;  )2( דרכים 

הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי חוק החברות.  

ראה סעיף   21  לתקנון.   

ןפוואןויורירקטהד ותעדו

 ןהיותלועפ

עת    בכל את  הדירקטוריון  לכנס רשאי  ראש  הדירקטוריון  יושב

בנושא   ישיב ה, יקיים  בנוסף,   הדירקטוריון  להלן.  לאמור  בכפוף 

שיפורט, במקרים הבאים:  

מונה  מועד  אם  באותו  אולם דירקטורים,   שני  דרישת   )1( לפי 

דרישת  פחות   –  לפי  או  דירקטורים  חמישה  הדירקטוריון 

דירקטור אחד;  

 תורבל ןויורקטירהד ותלועפ

תויבישןוימז ןפוא

 ,ןוסניכידרכ ן,ויורירקטהד

תיחפתליוקחה ןיינהמ

 ןפוא ה,לוהינ ידרכ יבה,היש

הבתולטחהה לתקב

 ליםווקוטפרו
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על   הדירקטוריון ליו"ר המבקר החשבון רואה  הודיע 

ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.   

  

        

   

 

  

ללא   לישיבה  להתכנס   הדירקטוריון  רשאי  האמור,  על-אף 

הודעה, וזאת בהסכמת כל הדירקטורים.  

  

 

   

      

        

  

       

     

  

 

 

 

  

 את נסלכ וישתבדר ןייצ ואה םא חדא ורירקטד ישתדר יפל

 וב ולתגנש רהחבה לש ןיינע לע ול עודנ יכ ןויורירקטהד

 ן;יים תקעסק לוהנב עהיפג וק אוח פרתה הורלכא

)2( 

 לש הלועפל יללהכ לנההמ לש חוויד וא העודה ויכהצר

 ן;ויורירקטהד

)3( 

)4( 

 ותפחל ויחבר ללכ מסרית ןויורירקטד תיביש לע העודה

עהודבה וא ןויורירקטהד וסניכ עדומ ינפל מיםי הלושש

 העודהה ים.ורטירקהד לכ תהסכמב תרוי הקצר מראש 

 ןיויצו ה,חברל מראש מסרנש ורירקטהד לש ונעלמ מסרית

 לש ירסב וטירפ ןוכ נס,תתכ ובש קוםהמו היבהיש עדומ הב

 יום.ה ל סדרעים שושאנה לכ

)5( 

 יחבר ובר היהי ןויורירקטד יבתשי חתיתפל יוקהח ןיינהמ

 העהש תימחצ וםבת ןויורירקטהד תיבביש חנכ לא ן.ויורירקטהד

 היבהיש הדחית י,וקחןינמהיבישה לתיתחלענקבש עדוהממ

 ועדרבה וא ון,יורקטירהד "רוי יטלחי וילע חרא עדולמ

 בהיהיש עדומלעש לבדוב ה,נומשז בהיישבוכחנש יםורירקטהד

 ים.ורקטירהד ללכ מראש יםיומילשהעודה מסרית יתדחנה

 פיםשתתמ פרמס לכ יהיה יתחנדהיביש חתיפתליוקהח ןיינהמ

 הלטהחוןוילד יוקהח ןיינהמ ל,יעל ורהאמ ותלמר וא.שה

 וידפקמת יימנפה מבקרה יתיעהש וא קתפסה בדבר ןויורירקטבד

 .ןויורירקטהד ירחב ובר יהיה

 יעאמצ לבכ ושימש ותעבאמצ ותיבשי יםילק ירשא ןויורירקטהד

 הזעושמל יםלויכ יםפהמשתת יםורטירקהד לשכ לבדוב ורת,תקש

 ית.נו זמה באת ז

 5-ו



 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

   

  

   

   

    

   

 

  

 

 

  

פטור מאחריות   

החברה  רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן  הקבוע  בחוק  החברות,   

מראש,  נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל  לפטור

הפרת חובת הזהירות כלפיה. ראה סעיף  23.1 לתקנון.   

ביטוח אחריות   

בחוזה    להתקשר  רשאית  החברה  החברות,  חוק  להוראות  בכפוף 

לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב   

פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה  או מקצתה, בכל   

אחת מאלה:  

 )1( הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;   

 )3( חבות כספית שתוטל עליו   לטובת אדם אחר;   

 )4( פעולה אחרת המותרת בביטוח על  פי חוק החברות;  

 על,ופב תונסהתכ לאל אף תולטהח ללקב ירשא ןויורירקטהד

 ןיינעע בילהצבו ןויהשתתף בדל יםכאהז יםרוירקטהד ללבד שכוב

 לתתקב הלטהחשה וימהסכ וניי)ה ךלכ וימהסכ הלטחלה ובאשה

 ירשום ,זה יףעבס ורכאמ ותלטהח ולהתקב על(.ופב ותנסהתכ לאל

 ןפוא וניויצ ווב ותלטחהה לווקוטרפ ןויורירקטהד ראש ושבי

 הובדעה ןוכ הלטהחל וובאשה יםניינעב ורירקטד לכ לש ועתהצב

 הרא .ותסנתכה לאל הלטחהה לתלקב וימהסכ יםוררקטיהד לכ יכ

 ון.נלתק 17 יףעס

 ןויורקטירה בדעהצב

 ור.ירקטל דלכ חדל אוק הייה ןויורקטירה בדעבהצב

ןויורקטירהד "רויל ות.לוק ובבר נהלתקבת ןויורירקטהד תולטהח

 ותלוק ןויווש לש הובמקר עתמכר וא פתסונ עהד תוזכ היתה לא 

 ן.ונקלת 18 יףעה סה. ראעהצבל העמדוה שהלטהחה חהתד

פעם  המשרה  שנושא  ובלבד   כלפ יה, אמונים   חובת    )2( הפרת 

לא  תפגע  שהפעולה להניח  סביר  יסוד  לו  לב  והיה  בתום

בטובת החברה;   

בקשר  עם  בהן, או  שחויב  המשרה  נושא   )5( הוצאות  שהוציא 

הוצאות לרבות בעניינו,  שהתנהל מנהלי אכיפה הליך 

התדיינות סבירות,  ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.   

 שמרא ותיחרמא ורפט ןמת

 חויטב ה,חברב המשר יושאנל

 יופיש ה,משר ושאנ ותיחרא

 לבש המשר יושאנ לש עבדיבד

טורפכמהוצאהוא ותחב

שמראתויביתחהו ןונבתק

 רהושא משנ ותפלש
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אכיפה )להלן: "תשלום  לנפגע   הפרה"(. 

של   את  אחריתה יכסה  זה   בסעיף   הנזכר   הביטוח   שחוזה   ככל 

החברה,   פני  על קדימה,  זכות  המשרה  לנושאי תהא החברה, 

בקבלת תגמולי הביטוח.   

ראה סעיף   23.2  לתקנון.   

שיפוי   

  

  

 

    

 

        

    

  

 

  

    

 

   

     

  

   

 

   

   

 קוחל ()א(1נד)א()52 יףעבס רוכאמ הרפה עפגנל וםלתש (6)

 ייכלהלועיי וקבח ןוקשת יפכ,1968-"חתשכה ערך, ותירינ

בהחלטה    רשאית,  החברות,  החברה  חוק  להוראות  בכפוף 

בה    משרה  נושא  לשפות  החברות,  בחוק הקבוע   באופן שתתקבל 

פעולה    עקב עליו   שהוטלה   להלן,  כמפורט  הוצאה  או  חבות   בשל 

שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:  

ן,יד סקפ יפ לע חרא אדם ובתטל וילע הלוטשה תיפכס ותחב )1( 

 יתב יידב ושרשא רורב סקפ וא הפשרב ןיתנש ןיד קפס ותלרב

 המשפט;

ן,יד ורךע חתטר שכר ותלרב ות,ירסב ותנייהתד ותוצאה )2( 

 ידיב ונגד לנההתש יךלה וא הירחק קבע המשר ושאנ יאהוצש

 לאב ייםהסת ואשר יך,לה וא הירחק לנהל סמכתוהמ ותרש

 יתפכס ותחב וילע הלוטשה ילוב וגדנ וםאיש כתב גשתה

 םואיש כתב גשתה לאב יםיסתשה וא י,לילפ יךללה הפולכח

 רהיעבב ילילפ יךללה הפולכח תיפכס ותחב לתהטב אך ונגד

 לית;ילפ החשבת מכחוה ורשתה דנישא

ן,יד ורךע חתטר שכר ותלרב ות,ירסב ותנייהתד ותוצאה )3( 

 יךלהב פט,מש יתב יידב ןבה יבושח וא ההמשר ושאנ יאהוצש

 וא חר,א אדם יידב וא הבשמ וא החברה יידב ונגד וגששה

 עשורה ושב ילילפ וםאישב וא ה,וכז ונשממ ילילפ וםאישב

 ית.לילפ המחשב תכחוה ורשתד נהיה שאירעבב

עם בקשר ן,בה יבושח וא השרמה ושאנ יאוצשה ותוצאה )4( 

ותוצאה תולרב ו,ניינעב לנההתש ילנהמ הפיאכ  יךלה

 ן.יורך דע חתשכר טר זה ללובכ ות,ירבת סונייהתד

פרה.ה עפגנל וםלתש )5( 
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ה,ב המשר ושאנ ותפלש ראשמ יביתחהל יתרשא החברה )6( 

יףעבס 23.3 ורמלא עוגנב יופילש ותיביחהתש  לבדוב

 עבק ןויורירקטהדש הידמ מתאל וא וםלסכ לוגבת וותללבכ

 וניויצ יופילש ותיביחהתושב ן,יינעה ותיבנסב יםירסב הם יכ

ותליעפ ורלא ייםופצ ןויורטירקהד עתלדש  יםעוירהא

 מתא וא וםהסכ ןוכ ותיביתחה ןמת עתב לעופב החברה

 ותיבנסב יםירסב הם יכ עקב ןויורירקטהד אשר דהיהמ

המשרה יושאנ ללכ החברה םלשתש יופיהש וםסכ ן.יינעה

 רהחבה ייד לע הםל ווצאיש יופיהש יכתב לכ יפ לע במצטבר 

 ורכאמ הםילע ולוטיש ותיוחבל סיחב יופיהש טתלהח יפ לע

 ידי לע ווסכ לא אשר יםומלסכ ורק ךא לוגבי 23.3.2 יףעבס

 על.ופו בלמוא שלו חויטבה

יעבד.ה בדה בשא משרונ את ותפלש יתה רשאחברה )7( 

 ון.נלתק 23.3 יףעה סרא
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פרק  7 – בעלי  ענין ונושאי משרה בכירה בחברה  

 7.1 תגמולים  לבעלי העניין ונושאי המשרה הבכירה בחברה   

 7.2 פרטים בדבר תנאי העסקתם של נושאי המשרה נכון למועד התשקיף   

   

      

דיווח  מיידי  מיום    1   ראו  ,R un-Off  מסוג פטור  ושיפוי,  וכן  פוליסת  ביטוח  בדבר  כתבי   7.4.1 לפרטים 

המובא על דרך ההפניה.    במאי  2018 )018-01-043087 2(,

 7.5 עסקאות  עם  בעלי  שליטה   

                     

             

                      

  

 לפירוט הסכומים  ששילמה החברה  בשנים    2017-2018  לכל אחד  מחמשת    בעלי התגמולים  הגבוהים  ביותר   

בחברות    או  בחברה  עם   כהונתם  שבשליטתה ,  בקשר בחברה  או  בחברה  הבכירה  המשרה  נושאי  מבין 

שבשליט תה, לפי  התוספת השישית   לתקנות ניירות ערך  )דוחות  תקופתיים ומיידיים(,  התש"ל- 1970  )להלן:  

ד' ) פרטים נוספים על התאגיד( בדוח התקופתי לשנת   2017  שפורסם    "תקנות הדי ווח "(, ראו תקנה    21  לפרק

על התאגיד( בדוח התקופתי    ביום   29  במרס   2018    )2018-01-033634 (  ותקנה   21  לפרק ד'  )פרטים נוספים 

הנכללים על דרך ההפנ יה.  לשנת  2018 ,

לפרטים אודות התגמול לו זכאים מר ניסים ברכה, מר ניר סוסינסקי, מר גיא עטיה ומר אורי בן אור, ראו   

הנכלל על דרך ההפניה.    סעיף  1.5 לדוח מיידי של  החברה מיום   2 במאי  2018  )2018-01-043534 (,

אסיפת    בכפוף לאישור  החברה(,  דירקטוריון  מר  יוחנן  דנינו  )יו"ר  זכאי יהיה  לו  אודות  התגמול  לפרטים 

דרך  ההפניה.    הנכלל על בעלי המניות של החברה, ראו דיווח מיידי מיום   16  במאי   2019  )019-01-047476 2(,

 טוריםירקד לגמו 7.3

הדירקטורים   המכהנים בחברה, למעט דירקטורים  אשר  הינם  בעלי שליטה    השליטה בחברה   ולמעט  יו"ר   

זכאים  לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה   על פי הסכום  המרבי , בהתאם לתקנות החברות    הדירקטוריו ן,

בדבר  גמול והוצאות  לדירקטור חיצוני(, התש"ס  -2000  )להלן:  "תקנות  הגמול "(,  בהתאם לדרגה    )כללים

בה מסווגת החברה..   

 שרהמ אינוש וביטוח פוישי ורפט 7.4

 7.4.2 בהמשך להחלטת האסיפה הכללית של החברה מיום   1  במאי 2018, אשר  אישרה, בין היתר, להעניק   

לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה  פוליסת  ביטוח )לפרטים ראו  סעיף    1.6  לדוח זימון האסיפה   

)להלן:  "הפוליס ה"( ביום   28   ההפניה(  דרך   על   הנכלל  מיום   1  במאי  2018   )2018-01-043087 (, 

לדירקטורים    ביטוח  בפוליסת   החברה   התקשרות  את  החברה  דירקטוריון  באוגוסט    2018  אישר 

בסך  של   27,500  דולר    פרמיה דולר,  של   2  מיליון  ביטוחי  בכיסוי  החברה   של  משרה  ולנושאי 

בסך  של   50,000-100,000  דולר )כתלות בסעיף הכיסוי(. הפוליסה  בתוקף עד    וההשתפות העצמית

ליום  27 באוגוסט   2019. 

 ותעסקא או ,רהחבב היטלש בעל עם היטתלבש החבר ו/או החברה רההתקש ןבה ותעסקא בדבר טיםפרל

 יךלתאר ושקדמ ייםנתהש לךמהב החברה הקשרהת ןבה ן,וראישב יאיש ןינע יש החברב טהילהש לעלבש

)יףהתשק עדומב וקףבת ןנישה וא יףהתשק  יד(אגהת לע פיםוסנ יםפרט ק ד'פרל א29-ו 21,22 ותנתק ואר , 

 2018. תנלש יפתוהתק חובד
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 כת שווירעוה פייםוחות כסד –8 פרק 

יהל הפנש בדרך ליםלהנכ ת הכספייםוחוהד .8.1 

 ותנלתק ב60 הנלתק התאםב ה,ינפהה דרך לע הז יףבתשק יםללנכה החברה לש יםיפהכס ותוחהד

 יפתוהתק חודל ופורצ אשר 2018 בדצמבר 31 וםיל החברה לש יםיפכס ותחוד ם:ניה יף,תשק יפרט

הינפהה ל דרךע ללכנה ,2018 . נתלש החברה לש

חברהל הש המבקרים וןחשבי ההסכמת רוא מכתב .8.2 

 ותוחד לש יףקבתש הללהכל רהחבה לש םיהמבקר ןוחשבה יואר לש המהסכ ימכתב וניתנ החברל

 ימכתב חוסנב להכ ל,יעל 8.1 יףעבס וראמכ יםיפהכס ותוחהד לע הריהסק ותחווד ןוחשבה יואר

 להם. וףפובכ יםפורהמצ ההסכמה

ווישיך המער תכממכתב הס .8.3 

 ובח ןמדוא ורךלצ חסיב יווש ערכתה לתלהכל יווהש יךערמ לש מההסכ מכתב ןיתנ החברל

 זה חנומ גדרתכה] וסףנה כוםהס פתי[,ותקה חובד 'א פרקל (7א)1.1.2 זה נחומ גדרתכה] ותיופצהא

 החברל היטלהש ילעב וידעמשה יםלעב ותואולהו י[פתוהתק חובד א' פרקל (5א)1.1.2 יףעבס

 וויהש רכתהע 16א)1.1.2- " "(. לן:הל) י[פתותקה חודב א' פרקל ( ו (4א)1.1.2 יםפיעבס ורטפ]כמ

 יה.נפהה רךל דע זה יףתשקלת בלנכו 2018 נתלש רהחבה לש יפתותקה חולד פהורצ יוות השערכה

אירועים חדו .8.4 

- הנבתק ותגדרכה יםעוירא חוד ורףמצ  יףתשקה טתויוט יףהתשק יפרט) ערך ותריינ ותנלתק א'56

קיףתש תקנות פרטי" ן:ללה)-1969 "(. "טהתשכ ורה(,וצ נהמב
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 (החברה": "הלןל) ארמה בע"מוגדר פל טש דףמ יףשקלת וויש הערכת לצירוף מהכתב הסכ ן:דוהנ

 2019,אימב 28

 בודלכ

 מע"ב מהארר פטוגד

 החתמנוהערכנ אשר יטה,לשילעלב ותיויביתחהלשיווהש תערכהש לכך ,ונתהסכמ את אתבז יםנותנונא

 לש יםחדואהמ יםיפסהכ ותוחהד גרתבמס ,2019 במרס, 18 וםיבהורסמפו 2019 וארפברב4 וםיבוניד לע

 .2019 ימא ודשבח םפרסהתל יופחברה, אשר צה למדף ש יףל בתשקליכ, ת 2018 בדצמבר, 31 וםיל החברה

 בה ןיינע ילעבל וךפהל יםיוצפ או בה ןיינע ילעב ונניוא החברב ותלת לכ ונל ןיא יכ בזאת יםירמצה ונא

 ורעב ונליבקוותאהרחהט משכר תועפושמואו/ ותיולתןניאונעיצבהותא דהועבה ותוצאת יד.עתב

 .עהוביצ

 ה,בברכו וד רבבכב
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 "מבע רמהר פאדטוג
 "(החברה)"

 ה(,ורוצ נהמב – יףשקתת הוטיף וטישקתי הפרט) ערך ירותני לתקנות א56 הקנבת אירועים כהגדרתו דוח

 חברהה של ייםספהכ הדוחות לש וםפרסימה והתהח חר מועדלא שאירעו עיםרואי , בדבר1969-"טהתשכ

 2018 בדצמבר 31 ליום

 לש יםיפהכס ותוחהד לש וםפרסוה הימחתה עדומ חרלא ועירשא יםיותמה יםעוריא בדבר יוליגןללה

 ף:יתשקה עדומ עדו 2019 סבמר 17 יוםב תםנחשיפכ 2018 בדצמבר 31 וםילהחברה

 ורא טיםפרל.רהחבבינוחיצ ורירקטכד ותנוכה את יםיסןפטר לגאי מר 2019 במרס 18 וםיב (א)

 (, 2019-01-023605-ו 2019-01-023596:ותאסמכתא ס'מ)2019 ץבמר 18 וםימ םיידימ יםחוויד

 .הינפהה דרך לע יםללנכה

 תופיאס וסניכלוצןלמת הפוחדהבקש ודלביוזמחה "שהמיבלהחברההגישה 2019 מרסב 19 וםיב (ב)

 קמן:לכד הוריטפהמש יתביכ כך וךובת המבקשת, לש(5 רה)סד היצפואיכתב ינאתיוניש ורךלצ

 היופצהא יתבכייקחזמ עם הסדר וראיש ורךלצ ,(5ה)סדר היופצאיכתב ייקחזמ פתיאס ןוימז

 היופצהא יכתב לש ושימהמ פתותק וארךתויפל ות,רחבה וקלח 350 יףעסיפלהחברהלש(5ה)סדר

 יונישלויחשילמב תוזא ,2019 ליפרבא 2םויל עד וםבמק (,ללו)כ 2019 ינויב 16 וםיל עד (5ה)סדר

 ילעבלש יתללכהפיאס וסנילכ יםהנדרש םיעדוהמ ורקיצ (ב;(5ה)סדר היופצהא יכתב ינאת יתרב

 נהנסותכ (,5ה)סדר היפצוהא יכתב ייקחזמ פתיואס ותינמהילעב פתישאס ןפובא החברה ותינמ

 ים,מסמכ גשתה ים,ושנ פתיאס וסנימכ הרחבה את ורפטל(ג;ןוימהז עדוממ מיםי(7)העשב וךבת

וח.ויהד ובתלח אליממ פהופהכ ית,וריבה צחברה ותיהלבבקשה, בש טורפע כמידת מירומס וטירפ

 מושיהמ עדומלש יתנזמההארכ-ינזמ עדסןמתלהפודחהבקש הוגשה ית,יקרעההלבקש בבד בד 

 .2019 י,נויב2 וםיל עד (5הה )סדריופצהא יתבל כש

 תפותק ויפל י,נזמ עדסןלמת הפוחהד ההבקש את ודלביוזמחה "שהמיב ישרא 2019 מרסב 20 וםיב

 יקנעה "שהמיב.2019 י,נויב2 יוםל עד רךואת רהחבהלש(5ה)סדר יהופצהא יכתב לש מושיהמ

עתרנןוכ 2019 י,מאב 15 וםיל עד הברחהלש(5ה)סדר היפצוהא יכתב ושימלמ הארכ החברל

 ורכאמ (5הדר)ס יהופצאיכתב ייקחזמ פתיואס החברה ותינמילעב פתיאס וסנילכ רהחבה לבקשת 

 .ליעל

 יףעסיפלע דר,הס לשוורישלא החברה ותינמילעב פתיאס ןוימז רסםפהת 2019 ליפרבא 10 וםיב

 2019 י,נויב 16 יוםל עד (5ה)סדר היופצאיבכת לש ושמיהמ פתותק ארךותויפל ות,חברה וקלח 350

 (.ללו)כ

 יפלע הסדר, לשוורישא את (5 רה)סד היצפואיכתב ייקחזמ פתיאס האישר 2019 ליפרבא 18 וםיב

 י,נויב 16 וםיל עד (5 רה)סד יהפצואיכתב לש ושימהמ תפותק וארךתויפל ות,חברה וקלח 350 יףעס

 לל(.ו)כ 2019

 יתבכייקחזמעםעהמוצ דרהסהאת לאשר מ"שיהלב בקשה רהחבההגישה 2019 ליפרבא 23 וםיב

 (,5 רה)סד יהצפואיכתב ינאתיונילש ות,רחבה וקלח 350 יףעסיפל רהחבה של (5 רה)סד היופצהא

 לל(.וכ) 2019 י,נויב 16 יוםל עד (5ה)סדר יהופצאיכתב של ושמיהמ פתותק ארךות בו ןפובא
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 וםיל עד רהחבהלש 5( ה)סדר היופצהא יכתב מושימלהארכ "שהמיב אישר 2019 יבמא 6 וםיב 26

 2019. אי,במ

 2019. ינויב 6 יוםל עד ינזמ דעס פטהמש תיב אישר 2019 יבמא 19 יוםב

 2019, 18 ל,יפרבא 2019, 10 ץבמר 2019, 21 במרץ, 20 םימימה יםידימ םיחוויד ורא יםפוסנ יםפרטל

23 ליפרבא -2019-01 אות:סמכתא ס')מ 2019 יבמא 6-ו 2019 ל,יפרבא 2019,  ,2019-01-024511 

2019-01-043696 ,2019-01-039961 ,2019-01-039235 ,2019-01-035497 ,2019-01-025216 ,025102 

 ה.ינפהה ל דרךע יםללנכה (, 2019-01-047764

 יכ "(מוסדי וףג"ן:ללה) וכרמולוגדיוסדמוףגי"עהלסרנמיה כחברהעהיודה 2019 ליפרבא 4 וםיב (ג)

 ."(שקעההה

בסך  של   10 אישרה באופן עקרוני  ביצוע השקעה  יווש יפל ה,חברב ח"ש ןוילימוועדת ההשקעות שלו

 עסקת" לן:הל) "חן שוילימ 200 לה שחבר

 רהוישא את הנתניוסדהמ וףהג לש ותעהשקה עדתוויכהרחבה עהיודה 2019 ליפרבא 14 וםיב

 ה.עשקהה עסקת לשעולביצ יפוהס

 2019-01-036313-ו 

דיווחים מיידים מהימים 4  ות:סמכתא' אס)מ 2019 ליפרבא 14-ו 2019 ליפרבאלפרטים  נוספים ראו

 ה.ינפהה ל דרךע יםללנכה (, 2019-01-032983

 החברה ותינמ 750,000 רתימכ לעועיודההב טהילהש ילעביכהחברההעיודה 2019 ליפרבא 7 וםיב (ד)

 .יהנלמ ח"ש 5.25 לש בסך ללוקמש ירחבמ הורסלב ץומח העסק גרתבמס ,יםילישש יםלצדד

 יה.נפהה דרך 

מיום 7  לע ללכנה (, 2019-01-033511 אסמכתא: ס')מ 2019 ליפראבלפרטים נוספים ראו דיווח מיידי

 "רד של יהונימ את האישר רהחבה ותינמילעב של יתללהכ הפיסהא האישר 2019 ליפרבא 24 וםיב (ה)

 ותפתהשת לומוג ינתשלוגמ ןמת הפיהאס רהישא כן, וכמ ה.חברב יתנויצחתיורקטירכד ןור הדר

 טיםפרל חברה.ה של חויטהב סתילופב תהללהכו י,ופיוש ורפט כתב קתנעהןכ י,ירבהמ כוםהס יפל

 (,2019-01-040138 אסמכתא: )מס' 2019 ליפרבא 24 וםימהחברה של יידימ וחוידורא יםפוסנ

 יה.נפהה דרך על ללנכה

 יםטפרל חברה.בתינוחיצ יתורירקטכד התנוכה את הימיסיעמ ןב יתירע'הגב 2019 יבמא 4 וםיב (ו)

-ו 2019-01-047044 א:סמכתאס')מ 2019 יבמא 16 וםימהחברהלש יםידימ יםוחוידורא יםפוסנ

 יה.נפהה ל דרךע יםללכנה , 2019-01-047050(

 טתלוש אשר לת,וגבמ ותפתושיואפר יסבנאקימחצלוידגיכהחברההעיודה 2019 יבמא 15 וםיב (ז)

 ןה ותיתשת דקבמב הדיעמ יוראיש 2 הליבק חברה(,הלש בת החבר) "מעבהפארמ סוובלג חברת הב

 לשהחדשההנילתק התאםב,IMC-GAP יךלתהמ לקכח תוזא יויברה ותוחלןוה לוידגהתוולח

 וםימהחברהלשיידימחווידורא יםפסונ יםפרטל ות.יאהבר שרדבמ יואפר יסנאבלק הדייחה

 יה.נפהה דרך לעללנכה (, 2019-01-046582 אמסתכא: ס')מ 2019 יבמא

 יתנויצח יתורירקטכד יעמ ןבתיירע גב' לשהנתוכה וםיסלעהחברה עהיודה 2019 יבמא 16 וםיב (ח)

-2019-01-ו 2019 )2019-01-047044 ימאב 16 יםיממה יםוחויד ואר יםפוסנ יםפרטל ה.חברב

 ה.ינפהה ל דרךע יםללנכה (, 047050

 5-ח

15 



 

 

 

 

           

            

  

           

     

           

       

 

 
 
 
 

           
 

                           
 
 

     יוחנן דנינו    
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 הליבקהילעהיטלשהרכש החברשה יתנמגר רהחבש כך לעהחברההעיודה 2019 יבמא 19 וםיב (ט)

)-2019-01 יאבמ 19 יוםמיידימחווידורא יםפוסנ יםפרטל יס.בנאק "גק 160 יבאיל וראיש 2019 

 יה.נפהה ל דרךע ללנכה (,047599

 יידימחווידורא יםפוסנ יםפרטל.IMC-GSP וראיש תלקב לעהחברה עהיודה 2019 יבמא 20 וםיב (י)

)2019-01-048055 יבמא 20 וםימ  ה.ינפהה ל דרךע ללנכה (,2019

 ורא יםפוסנ יםפרטל.2018 נתלש יפתוהתק חולד יםלמש חודהחברה מהפרס 2019 יבמא 29 וםיב (יא)

)2019-01-052552 יבמא 29 וםיי מידיח מוויד  ה.ינפהה ל דרךע ללנכה (,2019

 2019 יבמא 29:וםיב חתםנ

 6-ח
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בכבוד רב,   
 

עו"ד                            עו"ד            ניר זוהר, גרזי,           אילן
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 

 פרטים נוספים –9 פרק 

 ורך דיןל עש ת דעתווח

 הבאה: יתפטהמש תעהד ותוח את הליבה קחברה

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz 

Advocates, Patent Attorneys & Notaries 

 ;03-3039000, 03-3039127:יםנופלט יב.אב ל, ת53 מהוק נה,וי שרליארעז לדמג ,121 ןיבג נחםדרך מ
 03-3039001 פקס:

 2019,יבמא 28
 ד:בולכ

 ארמה בע"מוגדר פט

 7810001 וןלשקא

 ג.נ,א.
 ארמה בע"מפ וגדרט– מדף יףשקת ן:דוהנ

 (החברה": "להלן)

 ןיכד ונעתלד וננתמ הרחבב יםורירקטהד ו,נעתלד יכהבז לאשר וניהר ון,נדבש המדף יףתשקל חסייהתב

 המדף. יףים בתשקללנכ הםיותושמ

 המדף. יףל בתשקליכו תזונעתות דוחיים כיממסכ ונא

ץק לצר ברן צדכה לפר
 ןיד יורכע משרד 
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 אגרה תשלום 9.2

ותירינ וקלח(1()2 )א16 יףעלס התאםב מהילמש עהודה פרסםת רהחבה,זה יףתשק של וומפרס חרלא

 הז יףתשק םופרסב ותורהקש ותוצאההוורטפי מהילהמש עהודהה תסגרבמ .1968-ח"התשכ ערך, 

 .)פצהוה וזיכר,תוםיח לתעמ ללו)כ

 יף(,תשק וםספרל יתרה ןלמת הבקש ת)אגר ערך ותירינ ותנלתק א'4 יףעס אתורלה התאםב

 ה,ז יףתשק םופרסל יתרהןלמת הבקש תגרא ערך ותירינ ותלרש המליש רהחבה,1995-״הנהתש

 ויפ-לע מדף עתהצ חוד וםפרס עדובמ םיעוצהמ ערךה ותירינ עדבםלותש רהאגה פתוסת ולםוא

 .ותורהאמ ותנע בתקוים כקבעדומוב יםומם, בסכיעוצהמ ערךה ותריינ ופקניו

 יםמנאה במזולה מורמבת אלש יירות ערךת נצאהק

 תנסהכ קתסע עטלמ ים,נוממז ורתתמ אלש ערך, ותירינ תההקצ לא החברה תונוחרהא יםינתבש

נתשל יפתותקה וחלד א' פרקל א1.1.2 2018. יףעאר בסות, כמתוליעפה

9.3 

 במסמכים וןעי 9.4

 ןויעל ניםיתנ החברה לש תותאגדהה ןונקתמו יףבתשק נזכרתה עתד ותוח למכ ,יףהתשקמ ותקע

 1הייתעשה וברחה בחברהיובמשרד ,www.magna.isa.gov.il ערך ותירינ ותרש של פצההה באתר

 ות.לובמקההודעבה ותען בשולבאשק

 2-ט

http://www.magna.isa.gov.il/


 

 

    

 

 

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

         

 

 

 

 חתימות –10 פרק 

 ______________________ מ"עב הפארמ גדרוט

 ______________________ ונינן דנוחי

 ______________________ הים ברכיסנ

 ______________________ יסקניוסיר סנ

 ______________________ יהעט יאג

 ______________________ ןיקמום ברל מריכמ

 1-י


