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 בע"מ  107גרופ 

 )"החברה"( 

 2022  ,במאי 24

 לכבוד    לכבוד

 בע"מ ל אביבהבורסה לניירות ערך בת  רשות ניירות ערך 

www.isa.gov.il  www.tase.co.il 

 של בעלי המניות של החברה   מיוחדתו שנתית יתללכ ס אסיפהונדבר כי ידי בח מיוד הנדון: 

תקופתיים  ל,  (החברות"  "חוק)  1999-תשנ"טה   החברות,  חוקל  בהתאם )דו"חות  ערך  ניירות  תקנות 

על אסיפה כללית ואסיפת  ומודעה  הודעה  )   תקנות החברותל,  "(תקנות הדוחות)"   1970-תש"לה ומיידיים(,  

החברות  תקנות ל ,"(תקנות הודעה ומודעה)" 2000-ס"שתה, (וםיה לסדר  ושא והוספת נת  יבוריסוג בחברה צ

  יפה וס אס כינ החברה על  זאתבמודיעה  ,"(תקנות ההצבעה)" 2005-תשס"ו ה)הצבעה בכתב והודעות עמדה(, 

המבע  ל שמיוחדת  ו  שנתית  כללית החבר ינ לי  של    ,15:00בשעה  ,  2022,  ביוני  30  ,'הביום    ךשתיער  הות 

  16קומה  , תל אביב יפו,  58ברחוב הרכבת    ,ברנע ג'פה לנדה ושות'  ,הרבחה  להמשפטיים ש  ציהיוע  שרדימב

   ."(האסיפה)"

 ת המוצעותועיקרי ההחלטוהנושאים שעל סדר היום של האסיפה ירוט פ .1

מנוש .1.1 ה  1ס'  א  סדר  הכספיים  ה  –  יוםשעל  בדוחות  ודיון  החן  וריוטהדירק  דוחבוצגה  ה  ברשל 

 . 2022בדצמבר,  31מה ביום נסתיי שנה של

 .עה הצבל  להועהוא לא י יכךולפבד  בל ןו ערך דיי  זה אשבנו

לשנת    בדוח  לעייןניתן   החברה  של  ה)  2022התקופתי  ודוחובכללו  הכספיים  דוח  ות 

אשר  (יוןירקטור הד הדוח  )"  (2022-01-027630  :אסמכתאמס'  )  2022  ,במרץ  22ביום  פורסם  , 

ניי רש  לההפצה ש  תרבא,  "(התקופתי ובאתר   ilvwww.isa.go.  בכתובת(  "הרשות")ת ערך  רוות 

 . co.ilewww.tas. תבותכב( "הבורסה" )בע"מ  באבי-תלערך בורסה לניירות טרנט של הבהאינ

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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הי  2מס'    ושאנ .1.2 סדר  מ   –  וםשעל  משרחדמינוי  של  חייקיןסומ)  KPMG  ד ש  כרואה  רו"ח(  ,ך   ,

 . "(רואה החשבון המבקר)"  קר של החברההמבבון שחה

מיישמת את כללי ההתנהגות המוצעים לדירקטורים לקידום איכות הבקרה על    חברהה .1.2.1

ופועלת   2021באוקטובר    הרשות  ידי  כפי שפורסמו על  (Best Practiceפיים )הדוחות הכס 

פיה זו,  על  במסגרת  דירק  2022  מאיב  23ביום  .  ת  לב ק  לאחרהחברה  טוריון  אישר 

   .את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקרלצת ועדת הביקורת של החברה מה

גע לממשק וקשרי ו ועדת הביקורת של החברה קיבלה סקירה מקיפה מנהלת החברה בנ .1.2.2

העבוד  שיטות  המבקר,  החשבון  רואה  עם  ובין  העבודה  בינו  הפעולה  ושיתוף  שלו  ה 

 החברה ויועצים המקצועיים.

אחר שקיימה מספר דיונים בקשר עם עבודת ה, להחברשל    תורועדת הביק,  בהקשר זה .1.2.3

החשבון משרד   רואה  של  מחדש  מינויו  על  החברה  לדירקטוריון  המליצה  המבקר, 

כרואה החשבון המבקר של החברה. הדיון כאמור בוועדת   ' ור זהר ושותאלמג בריטמן  

דה, עהורתו בחנה  שונים בעבודת רואה החשבון המבקר, במסג  הביקורת נגע להיבטים

המוענקים לחברה, ניסיונו ומומחיותו של רואה החשבון    , את סוגי השירותיםהיתרבין  

פעילותה וכן  לב להיקף ותחומי  שים  ב  -של החברה    בביקורות בתאגידים מסוגה וגודלה

תנאי בפעילותה,  הגלומים  לאיכות   לסיכונים  מחויבותו  תלותו,  אי  עמו,  ההתקשרות 

 .יקורת בהתחשב בגודל החברה ומאפייניה ב ה יךל לההמוקדשות הביקורת והתשומות 

החשבון   .1.2.4 לרואה  ששולם  הטרחה  שכר  כי  דעתה  את  הניחה  הביקורת  ועדת  כן,  כמו 

ע  ,המבקר היבהתבסס  הל  הפעילות  משא קף  ולאחר  ומורכבותה  בין    מבוקרת  ומתן 

היקף   ואה החשבון, הינו סביר מידתי ומקובל ותואם את היקף פעילותה, וכיהחברה ור

בשנים  הח  רואה של    ו דתעבו הביקורת  שירותי  בגין  המבקר   הינם   2021-ו  2020שבון 

 סבירים מקובלים ונאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה.  

של  מח  ו ינו י מ,  םבהתא .1.2.5 החדש  המבקר  רואה  האסיפה  שבון  תום  ת השנתי ית  ללהכ עד 

החברה   של  שמ הבאה  לאישורה  האסיפהובא  דירקטוריו  ל  את  להסמיך  מוצע  ן  וכן, 

 . ווע את שכרלקב חברהה

הביקורתבה .1.2.6 ועדת  של  המלצתה  על  החליט סתמך  בעניין,  שקיים  דיון  ולאחר   ,

י המניות של החברה לאשר את של בעללהמליץ לאסיפה הכללית    דירקטוריון החברה

נתית הבאה של עד תום האסיפה הכללית הש  החשבון המבקר  ינויו מחדש של רואה מ

 .1שכרו החברה לקבוע את  יוןר טואת דירקהחברה וכן מוצע להסמיך 

 :  ההחלטה המוצעת

ממל" רו"ח(,    KPMGרד  שמ  תאש  דחנות  חייקין,  של    כרואה)סומך  המבקר    החברההחשבון 

השנתית  אסיפה הכללית ולתקופה שעד ל זה,דוח   ינת על פהמזומ האסיפהאישור מועד  החל מ

 ."וכרת שא ועחברה לקבן הריורקטומכת דיהסו ו,שכר ברח בדת דיוותוך קבלהבאה, 

 
שנת      1 בגין  הטרחה  שעות    2022שכר  להיקף  בהתאם  יקבע  המבקר  החשבון  רואה  רשל  של  החעבודתו  המבקר  שב ואה  ון 

 . ון המבקרהחשבה ובין רואה  מתן בין החברה ולאחר משא ו המבוקרת ומורכבותבהתבסס על היקף הפעילות 
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מר גיא עמר )",  ("כץמר  )"  אדי כץה"ה    ל ש  שדמחנוי  ימ  –  םסדר היול  שע  5-ו  4,  3'  מס  םינושא .1.3

 .3דירקטורים חיצוניים נם שאי ,2"( כהןמר )"דן כהן -ו "(עמר

מר כץ, )  לכהונה כדירקטורים בחברה  ,עמר ומר כהןץ, מר  כמר    אתש  דמנות מחע למוצ 1.3.1

 ."(םיורטירק דה: "בלבד ה זף עיבסחד בי יקראו מר עמר ומר כהן  

 שה בנפרד. דירקטור, כמפורט לעיל, תעכ ההונכ ל מדועבעה לגבי כל מההצ יובהר, כי 1.3.2

הצהר  וריםרקטהדי 1.3.3 על  חתמו  כנדרכאמור,  בות  סעיף להוראו  םא תהש  לחוק  224  ת  ב 

 ה הרשום של החברה. משרדגם ב יין בהןן לע ית ונזה דוח ואלו מצורפות לרות,  החב

  קנות ת ל  26-ו(  10ב)א()36  ותנתקל  םאבהת  , לעיל   ורכאמ  יםטור קרי דה  ות אודהפרטים   1.3.4

ב  ,ותח והד ל  קרפמפורטים  התק ד'  )הדוח  דרך ופתי  על  כהכללה  מובא  האמור  מידע 

יון למועד הכנ  . ה(ההפני ים ותיים בפרטשינויים מה   א חלוברה, להחת  דיעדוח, למיטב 

  . דוח התקופתיבאו שהובאמורים, כפי ם הריהדירקטושל 

שיאוכ 1.3.5 של  ונוי ימשר  כל  האסיפה,  כהןמר    מחדש  ידי  יהי  שישולמו  יםהתגמול  על    ו לו 

הקבוע"ה גובה  ב בת   "סכום  והוצאות)כלליחברות  ה  ות קנהקבוע  גמול  בדבר    ם 

החזר ל   כהןזכאי מר    היהיכן,    . כמו4( תקנות הגמול")"   0020-תש"סהי(,  נולדירקטור חיצ 

   גמול.בהתאם לתקנות ההוצאות 

כי   1.3.6 לנויצוין,  כסף  בחברהדירקטוריכהונתם  כמנכ" ,  ם  כץ מכהן  עמר מר  ומר  ל החברה 

אים לתגמול נוסף בגין כהונתם כ ז  נם כך אימכהן כסמנכ"ל טכנולוגיה של החברה, ולפי

 כדירקטורים בחברה. 

לפטור, להתחייבות לשיפוי ולביטוח    ימשיכו להיות זכאיםכאמור    הדירקטורים בנוסף,   1.3.7

ההתאגדות לתקנון  בהתאם  משרה  נושאי  ה  אחריות  של של  התגמול  ולמדיניות  חברה 

נספחהחברה   ראו  נוספים  של    לומהתגיות  מדינ)"  (לתשקיף  8רק  לפ  ג'   )לפרטים 

לגבי    ,"(החברה בחברה  ה וכנהוג  ונושאי  הינם משרה  ואשר  המכהנים,  הדירקטורים 

 בתוקף נכון למועד דוח מיידי. 

ח, שיפוי  ביטורי  הסדוכן אודות    הדירקטורים  שלתנאי הכהונה  לפרטים נוספים אודות   1.3.8

הנהוגיםופ לדוח  פרקל א'  29ותקנה    21  תקנה  ראה,  לעיל  כאמור  בחברה  טור    ד' 

 .ה( על דרך ההפני  בא כהכללהו מ אמור ע ה מידה) התקופתי

 

 

 
  בת בבעלות מלאה של החברה  , חברה די לבנט בע"מ אר. ת של ועדה המייעצכחבר בוו  יו"ר דירקטוריון החברההינו  מר כהן        2

 . "(לבנט)"
  קטורים מהדיר  ריםרקטודי  שלושה מכהונתם    שנתית יפרשוכנס אסיפה  תועד בו תבמ"י  כ  ,ה קובע ר חבה  ון לתקנ   ב 17  עיף ס       3

בדירקטוהנ כמה הורי ים  דירקטשאי)ה  ברחן  הדירקטורים (יםנייצוח  וריםנם  ששימשו  ה  שנבכל    שיפרשו  .  אלה  יהיו 
נה  חרואלחרו מחדש  ב נ  ו אשנעשו  ורים  טבין הדירק מ  לם ואאחרונה,  לם  רתבחיותר מאז  י ברוך  הא  ן הזממשך  תם בבמשר
רתו  יהן במשטור כרקדישמן  זה  יהם. תקופת ינ ב  רת סכם אחכן הו  אם   אלא  גרלה,השו על פי  ו אלה שייפרם, ייקבעיו  באותו

מממשב  תח או  בחירתו  לועד  קודםפינה    אם ה  חרונאינויו  דילכן  משרתו  הרקטו .  מ  ל יוכ  ורשפ ר  ל  עיפו   חדש להיבחר 
יותר  במן הארוך  ה את משך הזיון החברטור ים בדירק כהנמהירקטורים  ד ה  ."א פורשבה הושך האסיפה  שמב  ר וכדירקט

מ  םינה כץ,  כהמר  ומר  עמר  הדירקטאםבהתן.  ר  ה,  והארכת  ייח ורים  שבחירתם  הינונתכה דים  סדר ם  על  של  יו   ה  מה 
 ר כהן. ר עמר וממר כץ, מ  הינםסיפה הא

ות של החברה ללא ע.נ. אשר הוקצו לו  למניות רגילמוש  יתנות למינה  אופציות לא רשומות  230,852-בנוסף, מר כהן זכאי ל  4
על החברה  של  הערך  ניירות  הנפקה  השלמת  להנ  תשקיף פי  -במועד  לציבו שרא  פקה להשלמה  תאריך  נור  ונה    27שא 

ביום    , 2021,  באוגוסט פורסם  אסמכתא:    2021,  באוגוסט  26אשר  ההודעה(  2021-01-071470)מס'  לו    וכן,  המשלימה 
הסכם  במסגרת  מו כן,  כ  ."(התשקיף"להלן יחד:  )  (2021-01-074950)מס' אסמכתא:    2021,  וסטבאוג  31ביום    שפורסמה 
יי אשר  שירותי  אסטרטגיים  פיטכעוץ  עם  לבנט  בע"מ    3התקשרה  טכנולוגיים  בהתאם(,  3פיטכ")פתרונות  למידע    אשר 

לחברה,  שנ ממסר  הינו  כהן  )  המניותבעלי  מר  לפיטכ    ,(33.33%בה  החברה  העניקה  אופ   3במסגרתו  רשוםכתב  לא    ציה 
 .ק א' לדוח התקופתילפר 3.3ראו סעיף ספים רטים נולפ .של החברה מניות רגילות  230,852לרכישת 
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 :מהדירקטוריםכל אחד ביחס ל  תומוצעה ותלטהחה

לכהונה    אדי כץ  מרשל  מחדש    ומינויאת    לאשר "  -  שעל סדר יומה של האסיפה   3נושא מס'  

 ה".ר בחברטורקיכד

ר כדירקטו  גיא עמר  מר  של  מחדש  יואת מינו  שרלא "  שעל סדר יומה של האסיפה  4ס'  א מנוש

 בחברה".

כדירקטור   דן כהן  מר של    מחדש  יואת מינו  שרלא "  שעל סדר יומה של האסיפה  5נושא מס'  

 בחברה".

  , דוידוביץמא  ליאלגברת    ויבות לשיפאישור הענקה של מתן התחיי  -  על סדר היוםש  6נושא מס'   .1.4

   .לדוח מיידי זה 'אנספח כהמצ"ב   בנוסח ,5דירקטורית בחברה 

מתן כתבי שיפוי לנושאי המשרה   יםמאפשרחברה  של ה  להתגמוומדיניות  תקנון החברה   1.4.1

 במידה המירבית התואמת את הוראות חוק החברות.  ה ברשל הח

לנוסח   1.4.2 השיפויבהתאם  החברה  כתבי  של  המשרה  נושאי  התחייב,  של  כלפי  החברה  ה 

מר  נושאי אותם,  תשפה  כי  בה,  מסוימים  משרה  במקרים  "הל )לאש  האירועים ן: 

ה, לפי הרשום בדוחותיה  ברהחמההון העצמי של    25%על    הל לא יע"( בסכום שהקובעים

לסכה יתווסף  זה  סכום  המשרה.  נושאי  לכלל  ביחס  השיפוי,  ליום  נכון  כל כספיים,  ום 

תקבל מזמן לזמן במסגרת כל בעים שהחברה  האירועים הקותגמולי הביטוח בגין סוגי  

 שרה. מ  אייטוח של אחריות נושב

כתב   לפרטים  אודות  החבר נושאי  של    י ו שיפ ה   י נוספים  של  סעיף  ר   ה, המשרה    .ג. 21.4או 

 . התקופתי לדוח    בפרק ד' 

  ת בוחייהת ה  את מתן   החברה   ודירקטוריון  תגמולהאישרו ועדת    ,2022במאי,    23ביום   1.4.3

כמו    ."(כתב השיפוי"לדוח מיידי זה )  'אנספח  כהמצ"ב  בנוסח    דוידוביץלגברת  לשיפוי  

ות  נ לתק   4ב1ה  נאי תק נאישרו כי מתקיימים ת  ן החברה,ירקטוריודו  ועדת התגמולכן,  

וכי מתן   למו  לשיפוי  תההתחייבוההקלות,  של עד  עד  האסיפה הכללית הקרובה  כינוס 

  שיך להיות ימאם  בהת, ו בעלי המניות של החברה אשר מתכנסת בהתאם לדוח זימון זה

 סיפה. ישור האממועד אהחל בתוקף 

כן,   ה בחברה. כמו ליתר נושאי המשרכתבי השיפוי שניתנו  כי כתב השיפוי זהה ל  ,שגיוד 1.4.4

לשיפוי   ל   דוידוביץ לגברת  ההתחייבות  בהתאם  של הוראות  ניתנת  התגמול  מדיניות 

 .  החברה

לנימוקי    לפרטים 1.4.5 הח  התגמולועדת  בנוגע  להודירקטוריון   טת מפור ה   תקשרותברה 

 לן. הל 1.5.5 ף עיס זה, ראו  1.4 סעיףב

זה    לדוח מיידי   ' א נספח  כ הענקת כתב השיפוי בנוסח המצ"ב  לאשר  :  תמצית ההחלטה המוצעת 

 ליאמא דוידוביץ. לגברת  

 
הגב'    5 אודות  נוספים  החברה  ראו  ,  יץדוידובלפרטים  של  מיידי  אסמכתא:    2022,  במאי  24מיום  דוח  (  063268-01-2202)מס' 

 . יה(ל דרך הפנכללה עכרו האמור מובא כה )האז
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,  ביץדוידו  אליאמ   לגברתאישור הענקה של מתן התחייבות לפטור    -  על סדר היוםש  7נושא מס'   .1.5

 . לדוח מיידי זה 'בנספח כ בצ"המוסח  , בנדירקטורית בחברה

לנושאי המשרה   פטורמתן כתבי    יםשר מאפרה  של החב  ולגמומדיניות התה  ר בתקנון הח 1.5.1

 במידה המירבית התואמת את הוראות חוק החברות.  ברה של הח

לנוסח    1.5.2 נושאי המשרה של החברה  הפטורכתבי  בהתאם  התחייבה החברה לפטור  ,  של 

בהנוש משרה  אחריותאי  מכל  מראש,  הפ  שלב  ,  עקב  הזהיר נזק  חובת  לפי  כ  ותרת 

 ים. יגים מסוימ, בסיהרהחב

או נוספ   לפרטים  כת ים  החברה,    הפטור י  ב דות  של  המשרה  נושאי  סעיף  ר של    . ב . 21.4או 

 . התקופתי לדוח    בפרק ד' 

  ת את מתן ההתחייבו  החברה   ודירקטוריון  תגמולהאישרו ועדת    ,2022במאי,    23ביום   1.5.3

כמו  .  "(רטופהכתב  לדוח מיידי זה )"  'בנספח  כב  צ"המבנוסח    דוידוביץרת  לגב  לפטור

ות נ לתק  4ב1ה  נ אי תקנירקטוריון החברה, אישרו כי מתקיימים תד ו  ועדת התגמולן,  כ

וכי מתן   של עד  עד למו   פטורל  תההתחייבוההקלות,  כינוס האסיפה הכללית הקרובה 

  ימשיך להיות  , ובהתאםם לדוח זימון זהבעלי המניות של החברה אשר מתכנסת בהתא

 ר האסיפה. אישו ממועדהחל בתוקף 

כן,   ליתר נושאי המשרה בחברה. כמושניתנו    טורפהלכתבי  זהה    הפטורכי כתב    ,שגדיו 1.5.4

ל   דוידוביץלגברת    לפטורההתחייבות   בהתאם  של הוראות  ניתנת  התגמול  מדיניות 

 .  החברה

 :הסק אישור העוהדירקטוריון ל ולתגמ נימוקי ועדת ית תמצ 1.5.5

 המפורטים להלן: העסקה מהנימוקים  ודירקטוריון החברה אישרו אתתגמול  הת ועד

כת  1.5.5.1 החברו מתן  חוק  להוראות  בהתאם  הינו  והפטור  השיפוי  תקנון  ת,  בי 

 ה. בר הח התגמול של  ההתאגדות של החברה ולמדיניות  

השי  1.5.5.2 והפטור פ כתבי  והוגנים    וי  הגנה הינם סבירים  בח מקוב   ומעניקים  ות  בר לת 

וגו ו ציב  מסוגה  הד ריות  מטבע  החברה.  של  מפעילות ים בר דלה  וכחלק  ה  , 

החבר  של  עסקי היומיומית  ניהול  סיכונים  ה,  בלקיחת  טיבו  מעצם  כרוך  ה 

 ם.  עסקיים מחושבי 

הינה   1.5.5.3 והשיפוי  הפטור  כתבי  מתן  לנוש מטרת  ש ה   אי לאפשר  החב משרה  ה  ר ל 

למען האינ בחופשיות  מ טרסי לפעול  של החברה,  וטו טרותי ם  תוך    ת וזא ה,  בת ה 

הבנה   ב כדי  פגם  וייפול  במידה  ת קו שי כי  העסקי,  דעתם  ההגנה ל  להם  וענק 

 והשיפוי, והכול בכפוף למגבלות הדין. ת כתבי הפטור  בדמו 

היקף  1.5.5.4 ן  פ ק י ה ,  בחברה   ה המשר   נושאי   על   המוטלות   והחובות   האחריות   לאור 

  חברה ה   כי   וי רא   ל, " הנ   ובות הח   הפרת   בגין   והסנקציות   החשיפות   של   וחומרתן 

של ל   יק תענ  המשרה  כתבי נושאי  לעיל יו ר  אש   ופטור   שיפוי   ה  לאמור    תאמו 

המש  לנושאי  מבלי ויאפשרו  לפעול  אישיים    רה  סיכונים  עצמם  על  שייקחו 

ככל שה  ש מופרזים  ובלבד  בחברה,  פועלים במסגרת תפקידם  פעלו מת ם    וך לא 

 ונת זדון. ו או בכ זיזות  פ 

שנ  1.5.5.5 המרבי  השיפוי  סביר סכום  הינו  ה בנסי   קבע  ו יין ענ בות  לשיפו ה ,  י  התחייבות 

הצפו  אירועים  על  החב ם  יי חלה  פעילות  כן לאור  כמו  הינו    , רה.  הפטור  היקף 
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דין ם למגבלות הקבועות  בהתא  כל  פי  עלויות כספיות  ועשוי לחסוך לח   על  ברה 

כרוכ  ויהיו  יכול  לח אשר  בתשלום  ביטו ות  בגי ברת  הרח ח  האחריות  ן  גבול  בת 

 . של החברה   רה מש ה   לנושאי 

 השיפוי והפטור הינם זהים לכלל נושאי המשרה בחברה. תנאי כתבי   1.5.5.6

זה    לדוח מיידי   ' ב נספח  כ בנוסח המצ"ב    הפטור הענקת כתב  לאשר  :  ת וצע המ   תמצית ההחלטה 

 ץ. דוידובי ליאמא  לגברת  

   הבעפה וההצרי האסידס .2

 ההצבעהאופן  .2.1

תו  עוה כמשמבעצה  ות כתבמצעובאוח,  כ-את בעומצו, באצביע באסיפה בעצמי להזכא  מניה   לבע

לפי  על מניה  בנוסף, ב  "(.הבעהצ  כתב")  ה ז  יד מיי  לדוח  ו מצורףוסח נש וחברות  הלחוק    87יף  עבס

)קרי  (1) 177סעיף   החברות  שלז  –  לחוק  אצרש  ותוכמי  חומה  וא  ורסהב  ברל  מנימניה  ה  ותה 

המניות    נכללת במשומו רהבין  על עלב  רשםת  המניות  חבר-י  )"מיםישולרה  שם  לא מנ  בעל(    יות 

זכאוםשר הצ  מצעותבאע  בילהצגם  י  "(  לחשיועבקטרוני  אל  העבכתב    בעה ההצ  רכתבמעה  ברר 

סהפועלת  טרונית  קלהא בלפי  ניירות    2ז'  לפרק  ' ימן  ת  כ מער)"  1968-ח" תשכהך,  רעלחוק 

 ה(.התאמב ",י כתב הצבעה אלקטרונ" -" ו נית האלקטרו צבעההה

לחו83ף  לסעי  בהתאם בהצבישה  במיד ת,  ברוהחק  )ד(    נהימת  ,אחתך  דרמ  תריובה  י מנעל  ע 

המאבהצ ל  ,תרחו עתו  שבעהצזה    עניין כאשר  בה  מל  באו  מצבעניה  על  שאו  תמצעות  יחשב  לוח 

 ב הצבעה. תכלהצבעה באמצעות    אוחרתמ

 חית נד הואסיפוקי ין חנמ .2.2

חו באסימניין  שיהיופ קי  בשעה  יתהווה  ש כח נו  ה  בים    25%פחות  ל המחזיקים    ת ניומעלי  ני 

או    םכוחאי  י בידל  בעצמם או ע   חברה, הנוכחיםויות ההצבעה ב מזכוזים(  אח   וחמישה  )עשרים

   .יןשתתאפשר על פי ד אחרת ל דרךבכ או ה עבצה  כתבת צעואמב

שנקבעית הצ חבור מכעאם   ה  חה האסיפתיד   י,וק ניין החהמ א  מציי  לא  פהסיא ל  שעה מהמועד 

 .  "(תחינדהה  פסיהא)" םומק אותו הבהשעה ו תהבאו, 2022 יולי,ב 7  ,'הליום , ימים בשבוע

מניינ  לא במצא  חוקי  כאמורהנדח  פהאסי ן  ביהוו    ,עילל  ית  הנוכחים  כלת  יומנ לי  עשני  שהם 

כוחמם  בעצ באי  ע"י  מניאו  חוי ם,  ל קי,  ן  רשאים  ה  נקרא  עניינים שלמענםב  ט ולהחלין  ודויהיו 

 .אסיפהה

 ב הנדרש ורה .2.3

מספר    החברותוק  חל  85לסעיף  תאם  הב לנושאים  יומה  שעל  2-5)ביחס  ה(  האסיפ  של   סדר 

לנושאים מספר  273אם לסעיף  ובהת )ביחס  של האסיפה(יומ  סדר  שעל  7-ו  6  לחוק החברות  ,  ה 

באסי  הרוב מסיבנושאת  וצעוהמ   ההחלטות  ורשאי ל פה  הנדרש  של ומי  סדר  שעל  7-2  רפם    ה 

מכלררוב    ו הינ  ,יפההאס בעליגיל  בעבהצבעה  תתפים והמשם  כחינוה  יות מנ ה  ל    או צמם  , 

כוחם  עות  צאמב כתצעאמבאו  באי  בבאמצעאו    בעהצה  בות  הצבעה  ההצבעה  מערכת  ות 

או  האלקטרו  די ת  אחר  דרך  בכלנית  פי  על  ולהלהשוהזכאים  ,  ןשתתאפשר  ואשר  צביעתתף   ,

   .נעיםהנמת קולות בון אא בחשלהבי ה, מבליו ב הצביע
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ההחזקות  ,ןייצו שיעור  ונה  מה  58.85% -בכיחדיו    םיהמחזיק ברה,  בח  יטההשל  ילעב  של  כי 

  תא  טה ליהש  י לבעל  ה מקנ,  ("השליטה  יבעל ")  הב   עהצבהת היווכזומ  החברה   שלע  והנפר  מונפקה

 .יוםדר ה ר שעל סכאמו 7-2ם הנושאיאחד מ   לבכ ותלט החה  תצעה תל בלק שהרוב הנדר

 עמועד הקובה .2.4

זובע לעניי המועד הק   חוקל)ב(  182יף  סעכאמור באסיפה,  ב  עולהצבי ף  להשתת  הינ ל מת בעו כאן 

  , 2022  במאי,  30  ,'ביום  של    המסחר  םוי  תום  , הינועהההצב ת  קנולת  3ה  לתקנ  התאםבות  ברוהח

עיילנ   ורסהבב והקובע  דעומה")  בע"מ  בביא  בתל רך  רות  לא  "ההבורס"-"  ואם  בהתאמה(,   ,

   .לו  םהקודחר ס מה וםמועד הקובע, אזי בי בהתקיים מסחר 

 בעה הצל וחכ-בא .2.5

מניה כדין, אשר הוסמכח-בא  עותצאמב  צביע באסיפהלהרשאי    בעל  יפ -על  ך  בהיפוי  י    םתאכח 

תקנו  החברהלהוראות  ת  ובכת ב  או  03-7207953  שמספרו:ס  קפ ב  ברה חל   רעביהליש  ו  אות  , ן 

  28  ,'גליום    עד קרי    ס האסיפה,וד כינ מוע  ניפ ות לשע  48  תוחלפ  contact@group107.com  :"לדואה

  א הו  הישאל  ה יפאס   של  נדחית  אסיפה  לכ  לגבי  םג  תקף  יהיה  חכ ה  יופיי   .15:00בשעה    ,2022  ,ביוני

   הכח.וי בייפ תרחא  יןו צ אלש  דלבוב, ייחסתמ

 כתב הצבעה אלקטרוני  .2.6

לע כאמו מניות    ,ילר  זכאי  לבעל  רשום  הרכעמ  עותבאמצ  םג  עלהצביא    ית.נ טרואלקה  הע הצבת 

 . יפהסאה  נוסי ני מועד כלפ ת עוש( 6) ששנעל יונית תאלקטרה בעהכת ההצערמ

 ודעות עמדהוה הצבעה ת כתביועבאמצ הצבעה .2.7

  . ל סדר יומה גם באמצעות כתב ההצבעהות שע ט חלר ההואיש ל  סיפההצביע בא ל י ארשות ל מניבע

,  יינתנוש  כל, כ תברוהח  חוקל  88יף  סעב  ן עות כמשמ  הדמעה הודעות  בהצבעה ו ה  כתבניתן לעיין ב

ההפבאת נר  רשות  של  עיצה  ר תא)"  ilvgo.saa.i.magnwww.:  בתתובכ"(  רשות ה")  רךירות 

ובא"צהפהה בכתובתהאינט  תר (  הבורסה  של  רייה  יות מנ ה  יבעל.  il.co.www.tase  :רנט  ם  שאיו 

   .תנה(ני שת  לכ)כ המד הודעות העו עהצבכתב הה ממנה את נוסחלקבל ברה ורות לחשיי נותפל

בדו  ללא  ישלח,ורסה  הב  חבר לנוריושקי  י,רונ אלקט  ארתמורה,  כ ת  דעות  ווהצבעה  הה  בתסח 

  ר ואשיות  נמה  ים במרשם בעלנו רשונת שאילכל בעל מניו  , באתר ההפצה,העמדה )ככל שתינתנה(

  וא  כךב  ו מעונייןינא   כימניות  הן הודיע בעל  אם כ   , אלא בורסה  ברח  ותואצל  ת אומושו רותינימ

ה  דעוה הבד ש, ובלבדלב ח  ו שלמי  דמ  וםשל ואר תמורת תבד   הצבעה  ת כתבי לבן בקי מעוני  אשהו

  קחלה בעה תיעשה על גבי  צדם למועד הקובע. ההחשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קולגבי    נהתני

   ההפצה.ר אתם בספורי שכפ  ,בעהההצב תכ  של השני

פקס  ב   חברהל לשלוח  , יש  העהצב ה  תבבכט  ורליו כמפ א  רףלצם שיש  י הצבעה והמסמכ כתב האת  

הבעלות    ראישורוף  בצי  ,contact@group107.com  :"לא דוה  כתובתב  או  7207953-03ו:  מספרש

  , ן(העניי   התאגדות, לפי  ת תעודאו    ון, דרכותזה ת  דתעו  לוםי בצירוף צ - ם יות רשונמ ל  ס לבע ח)ובי

  עדמו ה  ונ י" ההמצאה ה  עד"מו  ,הן זענייל .  ליתהכל  פההאסי   ד כינוסמוע   ינפ ל  עות( ש4)  ארבע  עד

 .  לאמור לעיל םבהתאאליו,  ים המצורפים מסמכה ו ה עההצב  בתכ קבל תהבו 
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ה  ע ת ההצבכ ערות מ ע באמצות  לישור הבעא  ת אציא  מלה  כאי היה זרשום י  לא יות  נ בעל מ  , ןכ-כמו

 .  ןלהל  0 עיף ס ונית, כאמור ברהאלקט

  ( 10עשרה )  ל החברה הינו שות  ניהמבעלי    די י-על  הה לחבר עמד  תועדהו   מצאתלה  האחרון ד  ועמה

האסי מועד  לפני  צורףצבעה  הכתב  .  פהימים  א  שלא  בישולו  הללחלופין    וא)לות  ער    ומצא א 

המ אמצעות  בבעלות  הר  אישו לבע   ,נית(לקטרואערכת ההצבעה  ביחס  שלא    -  רשום  תומניל  או 

 . ףוקת רה חסייה   ,ייןנ , לפי העתודגא תת התעודאו רכון , דהותודת ז ום תעלו ציל צורף

רה  החבריון  קטו תגובת דיר   תשתכלול א   ,עת עמדה מטעם החברהלהמצאת הודמועד האחרון  ה

 .  ההאסיפ  לפני מועד מיםי( 5)שה יחמו ינה  ,ניותמלי הבע םהעמדה מטע תוהודע ל

כל    ךסמ  ותראו י   (5%)ים  חוזה אחמיש  ה מהווור היעות בש זיק מניהמח  רתוי ו  א   ל מניות אחדעב

מי וכ  מניות(  841,038  –  רי)ק חברה  בה  ע בההצ  זכויות  מתו  ן  כאמור  בשיעור  כשמחזיק  סך    לך 

  , לאחרזכאי  ( מניות  346,111  –  י )קר  הבחברטה  די בעל השליבי  תחזקומו  ןנ שאיזכויות ההצבעה  

ובב ההצ  כתביב  ןיעי ללית, לסיפה הכאוס הכינ   ה עצבכת ההערמ  תאמצעובעה בההצמי  שוריעה 

 . ההצבעהלתקנות  10  הקנבת רטופ, כמה חברו ל יעהגש  תיונאלקטרה

 ות בעלאישור  .2.8

  הפ יהאס  פניימציא לחברה, ל   אם  קית רל הכללהשתתף באסיפה    זכאיל מניות לא רשום יהיה  בע

אישוכלליה מקור ת,  ח  יר  הב מאת  רש  אשר  ורסהבר  זכאצלו  ו  בעלות   בדברניה,  מל  ותו ומה 

החבר נבמ במועד  יות  בההקה    ת ולבעת  ח וכה )רות  בהח  תתקנול  ספתובתשפס  לטו   אםתובע, 

  לח שיאם    ופין או לחל  ,"(עלותבה  אישור)"   2000-(, התש"סכלליתפה  ורך הצבעה באסיניה לצבמ

  03-7207953  ו:מספר ש  פקסב  וא  וניתרה האלקטההצבעת  רכת מעואמצעבת  ברה אישור בעלולח

הכב  או רשום,מ  לעב  .roup107.comct@gconta  :"לאדותובת  לא  לק  ניות  אישור    אתל  ב זכאי 

ואר  דב  הבורסה או  בסניף של חבר   ,ויתניו ת מא מחזיק אותו הועאמצשבורסה  מחבר הבהבעלות  

מע  משלו מ תו  נאל  דמי  בלבדורת  ב ,  ח  זאם  ש  את,יקש    מראשנתן  תי   זה ין  י נלע בקשה  ובלבד 

בר  בעלות שלו יועה  וריש שא  ת להורו  שאיר  םורש   לא  יות נ ל מבע  ,כן.  ויםך מסת ערניירו שבון  לח

 . תטרוניות מערכת ההצבעה האלקע מצבא לחברה

להאחרועד  המ  ;היום  רבסדיים  ושינ .2.9 בקשהמצאהון  בס  ת  נושא  עלכלול  היום  בעל  י-לדר  די 

 מניות

ם,  ר היולסד  שאובות הוספת נדר היום, לרסב  יםינוי ש  יתכן שיהיו ן זה,  ו ימח ז לאחר פרסום דו

להתפרסםע עמדה  שויות  ויה הודעות  לעייה  ,  בניתן  היודסין  העמדודעוובהדכני  העם  ר  ה  ת 

   ה.צר ההפתבא  רסמופה שיתהחברי  ווחבדי

שא  ונ  לול )ב( לחוק החברות לכ66סעיף  ילפ בעל מניה דעה, בקשה של ו דעה ומהו תלתקנו אם בהת

שה  ן האסיפה. הוגזימו לאחר  מים  י   החברה עד שבעית, תומצא לללכ ה  סיפה האבסדר היום של  

כאמו אפבקשה  הנושאשר  ר,  לסדסויתו  כי  ופהיר  ף  יורטיום  בו  ה פיעו  מקרה  ב  ה.הפצ אתר 

וחר משבעה  א י  לא  ן וזאתוח זימון מתוקדחד עם  ן יקמתו  צבעהתב הה כרבם החסתפר  ור,מכא

ר  כאמו ,  םעל סדר היו  להכללת נושא  תוני על מ ב  את בקשה של ן להמצוחר הא  המועד   ימים לאחר 

 ל. לעי
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 רלוונטייםיון במסמכים הע .3

יה  פניות  עמצאב,  י זהדיי לדוח מ  יםנטי ל המסמכים הרלוו ין בכלעי ו  כלוך, יכבנים  המעוניי  יותלי מנ בע

הב   או  03-7207953ו:  מספרש פקס  באו    03-7208200  שמספרו:  ןולפ טב  חברהל   :"לא דוכתובת 

om107.croupt@gcontac, פה נוס האסיי ד כוזאת עד למוע. 

 

 
 וד רב,בכב

 
 בע"מ   107גרופ           

 באמצעות:          

 טורנכ"ל ודירקמ, ץאדי כ       
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 "מ בע 107גרופ 

 )"החברה"( 

 

 שיפויכתב 

 , לכבוד

 __________ 

 

עבור נושאי משרה    שיפוירה לאשר מתן התחייבות החברה להחליט דירקטוריון החב_________  הואיל וביום  

המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה, ו/או  לרבות נושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה,  בחברה,  בכירה  

בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות, בהתאם לחוק  

 המפורטים בכתב זה;  שיפוי "( ולתנאי החוק החברות)" 1999-תשנ"ט ההחברות,  

 

 אישרה גם האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את ההחלטה האמורה; _________,  והואיל וביום  

 

 בחברה; בכירה כנושא משרה  והואיל והינך מכהן

 

 הננו להודיעך כדלהלן: 

 

 התחייבות לשיפוי .1

החברה  מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בדיעבד בהתאם למותר בתקנון החברה, מתחייבת בזאת  

 כדלהלן: 

עקב פעולות  ו/או שתוציא  עליך    נהבשל כל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שתוטלמראש  לשפות אותך   .1.1

ו/או    חברה נושא משרה בשעשית )לרבות פעולותיך לפני תאריך כתב זה( ו/או שתעשה בתוקף היותך  

רין או בעקיפין,  בזכויות, במיש נציגה של החברה ולבקשתה בתאגיד אחר כלשהו שהחברה מחזיקה בו  

 . בעלת עניין בואו 
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תן בפשרה או  נחבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שי  .1.1.1

ש בורר  משפטיפסק  בית  בידי  יותר    ההקשור  ,אושר  או  לאחד  בעקיפין  או    סוגימבמישרין 

, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו  המפורטים בתוספת לכתב זה  או כל חלק מהם,  ,האירועים

 ; ", בהתאמה(החבות הכספית"-" והתוספת)"

ש .1.1.2 דין,  עורך  טרחת  שכר  לרבות  סבירות,  התדיינות  הליך    תוציאהוצאות  או  חקירה  עקב 

בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב   ךשהתנהל נגד

חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת    ךשהוטלה עליומבלי    ךאישום נגד

נגד אישום  דורשת    ךכתב  שאינה  בעבירה  פלילי  להליך  כחלופה  כספית  חבות  בהטלת  אך 

 ;  או בקשר לעיצום כספי הוכחת מחשבה פלילית

 - בפסקה זו 

התיק לפי  סגירת    -  "סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית"

חוק סדר "   -)בסעיף קטן זה    1982-תשמ"בה לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,    62סעיף  

לחוק סדר הדין    231( או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף  "הדין הפלילי 

   הפלילי;

פלילי" להליך  כחלופה  כספית  להליך    -"  חבות  כחלופה  חוק  פי  על  שהוטלה  כספית  חבות 

המינהליות,   העבירות  חוק  לפי  מנהלי  קנס  לרבות  עבירה  1985-תשמ"ו הפלילי,  על  קנס   ,

 שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר; 

ב בהן בידי בית  הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שתוציא או שתחוי .1.1.3

משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו  

 ; שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה

במסגרת הליך מנהלי, כהגדרתו    בשל תשלום עבור נפגעי ההפרה  חבות כספית שהוטלה עליך .1.1.4

 ;"(חוק ניירות ערך)"  1968-תשכ"חה, ()א( לחוק ניירות ערך1נד)א()52, כאמור בסעיף להלן

שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות    , כהגדרתו להלן,הוצאות שתוציא בקשר עם הליך מנהלי .1.1.5

 ות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין; התדיינות סביר

בעניינו,   שהתנהל   1988-תשמ"ח ההתחרות הכלכלית,  וציא בקשר להליך לפי חוק  ת הוצאות ש .1.1.6

 ;התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין  הוצאותלרבות 

פי   .1.1.7 על  נושא משרה  לשפות  מותר  יהיה  ו/או  מותר  בשלהן  אשר  הוצאה אחרת  או  כל חבות 

ו/או הר שינוי  בשל  לרבות  לעת  מעת  שיהיו  כפי  דין,  כל  איזה  הוראות  של  תיקון  ו/או  חבה 

 ; מהסעיפים המפורטים לעיל

למרות האמור לעיל, לא יינתן לך שיפוי במקרים שבהם אסור על חברה לשפות נושא משרה בה לפי סימן  

ג' לפרק השלישי בחלק השישי של חוק החברות ו/או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק  

לא    ,כמו כן  ;ות ערך, כפי שנוסחם יהיה במועד בקשתך לשיפויבהתאם להוראות חוק נייר ו/או  החברות 

החברות  יינתן לך שיפוי במקרה של הגשת תביעה שכנגד על ידך כנגד החברה ו/או החברות הבנות ו/או 

 נגדך.  ות הקשורותאו החברות הבנות ו/או החבר בעקבות תביעה שתגיש החברה ו/ הקשורות
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)הטלת אמצעי    4)הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך(, ח'  3הליך לפי פרקים ח'   - "  הליך מנהלי "

ט' או  מנהלית(  אכיפה  ועדת  בידי  מנהליים  הפסקת    1אכיפה  או  הליכים  מנקיטת  להימנעות  )הסדר 

וכן הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי  תנאים, המותנית בתנאים( לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת 

 .  תשיעי בחוק החברות כפי שיתוקן מעת לעת ובכפוף לכל דיןבחלק ה

 ."הוצאות ההתדיינות"לעיל, יקראו להלן:  1.1.7עד   1.1.2הוצאות התדיינות, כמפורט בסעיפים 

שהוצאו    על פי כל כתבי השיפוי,  שתשלם החברה לכל נושאי המשרההכולל והמצטבר  סכום השיפוי   .1.2

  1.1.1כמפורט בסעיף    ,כספיתחבות  , בגין  האמורה  טת השיפוישיוצאו להם על ידי החברה על פי החלו

מ  ,לעיל ב הנובעת  המפורטים  מהאירועים  יותר  או  על  תוספת,אחד  יעלה  וחמישה    25%  לא  )עשרים 

החברה   של  פי  אחוזים( מההון העצמי  או הסקורים  , יםהמאוחד  ים הכספי  ותיהדוחעל    ,המבוקרים 

בפועל,  של  האחרונים   השיפוי  תשלום  מתן  לפני  שפורסמו  המשרה  החברה  מנושאי  אחד  לכל  וזאת 

 (.רבי""סכום השיפוי המ) ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר

לקבלת    ,יובהר .1.3 הזכות  מיצוי  ולאחר  ומעל,  בנוסף  הינה  נושאי המשרה  לשיפוי  כי התחייבות החברה 

בטח/ים מהם רכשה החברה ביטוח לאחריות  סכומי שיפוי כלשהם בגין אירועים ברי השיפוי מאת המ

 נושאי המשרה. 

כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין    עוד יובהר  .1.4

, אם תקבל,  עת לעתהאירועים המפורטים בתוספת, המובטחים בחברת ביטוח, שהחברה תקבל עבורך מ

   רקטורים ונושאי משרה בחברה.במסגרת כל פוליסת ביטוח של אחריות די

למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי המרבי על פי כתב זה יחול מעבר לסכום שישולם )אם וככל   .1.5

שישולם( במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה, בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל  

פוי  יקבל שת  שבו  במקרהלעיל וכי    1.1.1פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף  

נושאי   ביטוח  פוליסת  של  שיפוי אחר,  המשרה מאת המבטח  כל הסכם  הא  או מכוח  נשוא  יבגין  רוע 

הכספית  יהשיפוי,   החבות  סכום  שבין  ההפרש  לגבי  השיפוי  ההוצאות    יךעל  שהוטלהינתן  ו/או 

או מכוח הסכם  לעיל, לבין הסכום שיתקבל מאת המבטח    כאמורבהן,    תאו שחויב  תהמשפטיות שהוצא

זה לא יעלה על  שיפוי  תחויב בו לפי כתב    שהחברהבגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי  השיפוי האחר  

 .  סכום השיפוי המרבי

, כאמור בסעיף  במועד כלשהו  אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי משרה בה .1.6

שתהיה קיימת באותה    המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי )כפי, יעלה על סכום השיפוי  לעיל  1.1.1

שיהיו   בין נושאי המשרה , לפי העניין,או יתרתו ,סכום השיפוי המרבי ודלעיל, יחולק 1.2עת( לפי סעיף 

אותו מועד  פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם כשיפוי לפני  -בגין דרישות שהגישו לחברה על   זכאים לשיפוי

בפועל  הזכאים  , באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה  "(נושאי המשרה הזכאים)"

לבין סכום השיפוי  הזכאים    כל אחד מנושאי המשרהשיגיע ליחושב על פי היחס שבין סכום השיפוי  

אלמלא מגבלת  באותו מועד בגין דרישות אלה,  ,  , במצטברהזכאים  כל נושאי המשרההכולל שיגיע ל

 .  סכום השיפוי המרבי
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בגובה  לעיל    1.1.1בגין חבות כספית כאמור בסעיף  שילמה החברה סכומי שיפוי לנושא משרה בחברה  

  1.1.1חבות כספית כמפורט בסעיף    בגיןשא החברה בסכומי שיפוי נוספים  י סכום השיפוי המרבי, לא ת

גנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה  אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושר באורלעיל,  

פי דין במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, במידה ויידרש לשם  -זו על

 פי דין.-כך, על

 ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה כפופה לאמור בסעיף זה:מבלי לגרוע מן האמור לעיל,   .2

  הודעת השיפוי .2.1

  משפטית  הו/או דרישה מכל סוג, לרבות תביעמנהלי  הליך  או  לחברה על כל הליך משפטי    עתודי  האת

רתי, לרבות בוררות או גישור ו/או חקירה בידי  צויים כספיים ו/או בקשר לסעד הצהלרבות תביעה לפי

שייפתח נגדך בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל  רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך  

וכן בכל מקרה    ייפתח נגדך  או מנהלי  לפיו הליך משפטי  או כל חשש או איום  ימסר לך בכתבתש  ראההת

בו מתעורר בלבך חשש סביר בדבר קיומן של נסיבות העלולות לשמש עילה להגשת תביעה נגדך בתוקף  

הודעת ")  לך לראשונה על כך ע שייוד, וזאת במהירות הראויה לאחר  "(הליך משפטי)"  תפקידך בחברה

 .  ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך, כל מסמך בקשר לאותו הליך ,"(השיפוי

פי כתב   על  הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה  אי מסירת 

שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה של  

בשמה )במקרה שגם היא תתבע באותו הליך( ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה    החברה להתגונן

 האמור. 

 הטיפול בהגנה  .2.2

  -כפוף לכך שהדבר אינו סותר את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה  ב .2.2.1

ו/או   משפטי  הליך  אותו  בפני  בהגנתך  הטיפול  את  עצמה  על  לקחת  זכאית,  תהיה  החברה 

)פרט לעורך דין שלא יהיה  יפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה  למסור את הט

התנאים המצטברים  כל  מקובל עליך מסיבות סבירות ומנומקות בכתב(, בתנאי שיתקיימו  

 הבאים: 

לעיל    2.1כאמור בסעיף    שיפויהת  ימים ממועד קבלת הודע  14החברה הודיעה תוך   .2.2.1.1

ורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך(  )או תקופה קצרה יותר אם הדבר נדרש לצ

 כי היא תשפה אותך בהתאם לאמור בכתב זה. 

לרבות חקירה של רשות מוסמכת,    ,מכל סוגההליך המשפטי כנגדך יכלול תביעה   .2.2.1.2

ו/או בקשה    לפיצויים כספייםתביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה  

 . לסעד הצהרתי

החברה ו/או עורך דין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל לידי  

 ניהולו. סיום, ימסרו לך דיווח שוטף על התקדמות ההליך וייוועצו עמך בקשר עם 

ידי החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום  - הדין שימונה על  עורך

היא חייבת לשפות אותך    יהבו החברה לקחה על עצמה את הטיפול בהגנתך כאמור, לא תה

 מך בקשר עם הטיפול המשפטי בהליך. בגין הוצאות שהוצאת על דעת עצ
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הדין, חשש לניגוד עניינים בינך לבין החברה בהגנתך  שייווצר, לדעתך או לדעת עורך    מקום

בפני אותו הליך משפטי ו/או אם התנגדות נושא המשרה לעורך הדין שמינתה החברה תהא  

מבוססת על טעמים סבירים אחרים, תודיע על כך לחברה ו/או יודיע לך עורך הדין האמור על  

למנות   רשאי  תהיה  ואתה  העניין,  לפי  זה,  עניינים  בהגנתך  ניגוד  לטיפול  מטעמך  דין  עורך 

 והוראות כתב שיפוי זה יחולו על ההוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור. 

 החברה לא תהא רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי כאמור בדרך של פשרה ו/או הסדר .2.2.2

לחוק    1להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים )כמשמעות הסדר כאמור בפרק ט' 

שכתוצאה ממנו תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב שיפוי זה    ,ערך  תניירו

ידי החברה,  -ואף לא ישולמו במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה שרכשה ו/או שיירכש על

לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהא רשאית להביא    אלא בהסכמתך המוקדמת בכתב,

הכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא  את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל ל

מנימוקים   אלא  זו  הסכמתך  לתת  תסרב  שלא  ובלבד  בכתב,  לכך,  המוקדמת  בהסכמתך 

סבירים שיימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אף אם תועבר המחלוקת  

גישור או בכל דרך אחרת פישור או  בוררות או  , החברה  בהליך המשפטי לפתרון בדרך של 

 שא בהוצאות הקשורות בכך במסגרת הוצאות כתב שיפוי זה.ית

החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של   ,על אף האמור לעיל .2.2.3

פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של 

את   לכך  תיתן  אם  אלא  נגדך,  פליליים  אישומים  של  במקרים  גישור  או  פישור  או  בוררות 

ך האמורה בס"ק זה לפי שיקול  הסכמתך מראש ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמת

 דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך.  

לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור, לטפל בשמך  .2.2.4

בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, לפי בקשת 

כל מסמך   באופן מיידי,   החברה,  בהתאם להנחיותשלישי  או לצד  החברה, תמסור לחברה ו/

 תתבקש. שו/או ייפוי כוח 

כי ככל שהחברה ו/או נושא המשרה יהיו עשויים להיות זכאים לשיפוי במסגרת ביטוח   , יצוין .2.2.5

נושאי המשרה, בקשר עם ההליך, ייעשה מינוי עורך הדין כאמור לעיל, בהתחשב בזכותו של  

ולחובות החברה  המבטח לקבוע את זה ותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, 

בעניין זה על פי הביטוח הנ"ל, במיוחד אם על פי תנאי הביטוח המבטח זכאי לקבוע את זהותו  

של ערוך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, באופן שאחרת עלול יהיה המבטח להשתחרר  

החברה תעשה כמיטב יכולתה, במסגרת תנאי   מהתחייבותו לשיפוי או להקטינה. בכל מקרה,

 של נושא המשרה. רצונוהביטוח ובכפוף להם, להשפיע על בחירת עורך הדין בהתאם ל
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ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה, כאמור לעיל, החברה לא תיטול על    14במידה שתוך   .2.3

לייצוגך על ידי עורך הדין    יתנגד עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך המשפטי כאמור ו/או אם אתה ת

רשאי למסור את ייצוגך    הישל החברה מטעמים סבירים )אותם תציין בכתב בפני החברה(, אתה תה

בהתחשב בזכותו של המבטח לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג את  לעורך הדין שיבחר על ידך,  

על פי תנאי הביטוח  כאשר   בפרט"ל, נושא המשרה בהליך, ולחובות החברה בעניין זה על פי הביטוח הנ 

המבטח זכאי לקבוע את זהותו של ערוך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, באופן שאחרת עלול יהיה  

להקטינה. או  לשיפוי  מהתחייבותו  להשתחרר  ההוצאות    המבטח  על  יחולו  זה  שיפוי  כתב  הוראות 

 דין כאמור.  -בגין מינוי עורך  י/ הסבירות שתישא

החבר .2.4 אם  בסעיף  בין  המפורט  לפי  תפעל  ההוצאות    2.2ה  כל  לכיסוי  תדאג  היא  לאו,  אם  ובין  לעיל 

לעיל באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם    1.1והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף  

ו/או פוליסת    מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב זה  -בעצמך, וזאת  

 לעיל.  2.2, והכל בכפוף לאמור בסעיף וש החברה מעת לעת, אם תרכושהביטוח שתרכ

השיפוי שלך בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך, כאמור בכתב זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך   .2.5

בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות,  

תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים שינומקו. כמו  ואולם החברה לא    לפי העניין

כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית  

 אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

 תנאי השיפוי  .3

 שיתוף פעולה עם החברה  .3.1

בכל אופן סביר שידרש ממך על ידי    ,ו/או עם כל עורך דין כאמור לעילאתה תשתף פעולה עם החברה  

משפטי הליך  לאותו  בקשר  טיפולם  במסגרת  מהם  ההוצאות    ,מי  כל  לכיסוי  תדאג  שהחברה  ובלבד 

והתשלומים האחרים למיניהם כאמור לעיל שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך וזאת מבלי  

טח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה והכל בכפוף לאמור לעיל. כמו  שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המוב

אתה   ו/או  שהחברה  משרה  נושאי  לאחריות  פוליסה  כל  פי  על  המבטחים  הוראות  כל  את  תקיים  כן 

תתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך המשפטי, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת  

ובלבד שהחברה או חברת הביטוח, לפי העניין תדאגנה לכיסוי כל    טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי,

בכפוף   וזאת  בעצמך,  לממנן  או  לשלמן  תידרש  לא  באופן שאתה  בכך,  כרוכות  שיהיו  ההוצאות שלך 

 לעיל.    1לאמור בסעיף 

 אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי ו/או ביטוח מצד אחר .3.2

ים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים כאמור שולמו  החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומ 

בפועל לך או עבורך ו/או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה ו/או  

כי החברה לא תשפה את נושא המשרה    ,שיפוי אחר כלשהו זולת החברה. מובהר בזאתהסכם  במסגרת  

לם לו תשלום בפועל מכח פוליסת ביטוח ו/או הסכם  בקרות מקרה השיפוי, היה ובגין אותו מקרה שו

שיפוי אחר, אלא בסכום שהוא מעבר לסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח ו/או הסכם השיפוי האחר.  

אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויותיו של נושא המשרה בכל הנוגע לנשיאת החברה בהשתתפות  
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יטוח שקיבלה החברה ממבטחים בגין חבותו של נושא  העצמית הנקובה בפוליסה ו/או העברת תגמולי ב

 המשרה ו/או הוצאות משפטיות שנשא בהן. 

לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק  

בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר שבו אתה מכהן על פי דרישת  

 "( יחולו גם ההוראות הבאות:התאגיד החייברה )להלן ביחד ולחוד: " החב

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהא זכאי לקבל ותקבל   .3.2.1

בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד החייב ו/או על פי  

 ניתנו על ידי התאגיד החייב. התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי ש 

ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד   .3.2.2 אם דרישתך לקבלת שיפוי 

החייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה, תידחה על ידי התאגיד החייב או חברת  

כומים להם  הביטוח של התאגיד החייב, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי כתב שיפוי זה ס

את   לחברה  תמחה  ואתה  אלו  לסכומים  זכאי  תהא  אם  זה,  שיפוי  כתב  פי  על  זכאי  תהא 

פוליסת הביטוח של התאגיד החייב   פי  על  זכויותיך לקבלת סכומים מהתאגיד החייב ו/או 

דרש לקיום הוראות  יותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו ת

ידרש על ידי החברה לצורך המחאת  יהנך מתחייב לחתום על כל מסמך ש סעיף זה. לעניין זה  

 זכויותיך האמורות והסמכת החברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך.  

למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב ו/או לכל צד שלישי   .3.2.3

כלליות האמור לעיל, זכות לתבוע  אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מ

ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שינתן לך על  

 ידי התאגיד החייב בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב.

 תשלום השיפוי  .3.3

החב תנקוט  זה  שיפוי  כתב  פי  על  כלשהו  לאירוע  בקשר  כלשהו  תשלום  לביצוע  בקשתך  בכל  עם  רה 

  הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומו, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש 

 .  לרבות אישור בית המשפט ו/או אישור מוסדות החברה, אם וככל שיידרש

 ביניים תשלומי .3.4

עם קרות אירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה   .3.4.1

את הכספים  כמקדמה על חשבון הוצאות שיגיעו לך על פי כתב שיפוי זה,  לרשותך, מעת לעת,  

להערכתה,הדרושים בטיפול    ,  הכרוכים  למיניהם  האחרים  והתשלומים  ההוצאות  לכיסוי 

לשלמם או   י/ה לא תידרש/באופן שאתלרבות בהליכי חקירה,  ,  או מנהלי  באותו הליך משפטי

 לממנם בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה.

  החקירה  במסגרת  להעמיד  עליך  שיהיה   ערבויות  או   בטחונות   לרשותך  תעמיד כן, החברה   כמו .3.4.2

  עיקולים   החלפת  לשם   לרבות,  בבוררות  כולל ,  ביניים  החלטותפי  -על   או   המשפטי  בהליך  או

,  העניין  לפי ,  המשפטי  ההליך   או  החקירה  תום   לפני   או  תחילת  לפני  עוד  וזאת,  נכסיך  על   שיוטלו

 .המרבי השיפוי סכום  על יעלו לא כאמור והערבויות הבטוחות , הסכומים  כל שסך ובלבד
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  להוצאות   זכאי  שאינך  והתברר,  לעיל  3.4.1  בסעיףהחברה לרשותך מקדמה, כאמור    העמידה .3.4.3

  לצרכן  המחירים  למדד  צמודה  כשהיא,  כאמור  המקדמה  את  לחברה  תחזיר  אתה,  ההתדיינות

 .ראשונה   דרישה עם  וזאת, בפועל המקדמה  העמדת  ביום ידוע  שהיה האחרון הישראלי 

לעיל, והתברר שאינך זכאי לשיפוי    3.4.2בסעיף    כאמור  ערבויות  או   בטחונות  החברה  העמידה .3.4.4

ניתנו   בגינה  הפעולה  תסייע    הבטחונותבגין  ואתה  לביטולם,  החברה  תגרום  הערבויות,  או 

ידי החברה, ואם הם או חלק מהם מומשו, אתה תחזיר  -לביטולם ככל שתידרש לעשות כן על

ה ידוע  לחברה את הסכום שמומש כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הישראלי האחרון שהי 

 ביום העמדת המקדמה בפועל, וזאת עם דרישה ראשונה. 

 החזרת סכומי שיפוי ששולמו  .3.5

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך   .3.5.1

משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, יחשבו  

תנה לך על ידי החברה, אשר תישא ריבית בשיעור המזערי כפי  סכומים אלה כהלוואה שני 

שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס, ויהיה  

עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה, בצירוף מע"מ בגין הריבית על פי דין, לכשתידרש  

 חברה תקבע.  בכתב על ידיה לעשות כן ולפי הסדר תשלומים שה

לך החברה סכום כלשהו מכוח כתב שיפוי זה, ולאחר מכן בוטל החיוב שבגינו שולם    שילמה .3.5.2

הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, אתה תמחה לחברה את מלוא זכויותיך להשבה  

של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה  

תהא פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחתה. לא    -כן  תוכל לממשה. משתעשה  

תהיה חייב להחזיר את הסכום, או את חלקן, לפי העניין, בצירוף הפרשי ריבית    -תעשה כן  

 והצמדה, בשיעורים ולתקופה שלפיהם תהא זכאי להחזר הסכום מאת התובע. 

 -   בכתב שיפוי זה .4

החברות   -"נושא משרה"  בחוק  הגדרת    כמשמעותו  )לרבות  ערך  ניירות  בחוק  ו/או 

משרה בכירה"( ו/או כל דין אחר החל על פעילות החברה ונושאי    "נושא

 , ולרבות עובד החברה. המשרה בה

פעולה משפטית בין במעשה ובין במחדל לרבות כל הפעולות שנעשו על   - " או כל נגזרת שלה"פעולה" 

חברה ו/או בחברות  ידך לפני מועד כתב שיפוי זה בתקופות העסקתך ב

בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתקופות כהונתך כנושא משרה  

בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר  

 בו אתה מכהן על פי דרישת החברה, אך למעט הפעולות הבאות: 

כלפי החברה (1) חובת אמונים  או    הפרת  כלפי חברת הבת שלה  או 

אם פעלת בתום לב והיה לך יסוד    אלא,  ף אחרחברה שלובה או גו

או חברה בת שלה    סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה

 ;אחר  או גוף שלובה או חברה 
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בפזיזות,   (2) או  בכוונה  שנעשתה  זהירות  חובת  אם הפרת  למעט 

 ד; נעשתה ברשלנות בלב

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;  (3)

 ; עליך שהוטלו כופר  או כספי עיצום,  אזרחי  קנס, קנס (4)

תובענה      -תביעה" " נגזרת,  תובענה  פלילית,  תובענה  אזרחית,  תובענה  לרבות 

 ייצוגית, בקשות הסדר ותביעות נושים. 

 כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע. 

ובלבד   .5 בחברה  משרה  כנושא  כהונתך  סיום  לאחר  גם  לזכותך  יעמדו  זה  כתב  לפי  החברה  התחייבויות 

ו/או ייעשו בתקופת עבודתך או כהונתך כנושא משרה בחברה. בנוסף,  ש ניתן השיפוי נעשו  הפעולות בגינן 

התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכות יורשיך על פי דין, לרבות עיזבונך ולזכות דירקטורים חליפים  

 .  , באם הינך מכהן כדירקטור בחברהשמונו לך כדין

כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין,  התחייבויות החברה על פי   .6

לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראות דין שלא ניתן  

לגרוע   או  לפגוע  בכך  יהיה  לא  אך  האמורה,  הדין  הוראת  תגבר  עליה,  להוסיף  או  לשנותה  עליה,  להתנות 

 פן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה. מתוק

ניתנת    ,מודגש .7 אינה  והיא  כלשהו  מבטח  לרבות  כלשהו  ג'  צד  לטובת  חוזה  אינה  לשיפוי  זו  התחייבות  כי 

פי  -להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על

 הסכם ביטוח שנערך עימו, למעט השתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור. 

ביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המרבי בשל אירועים  אין בכתב שיפוי זה כדי להג  .8

פי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת  - נשוא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על

שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל  

 רת, ובלבד שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות. סיבה אח

ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על  .9 יפורשו בשום נסיבות  -שום  ידי החברה או על ידך, לא 

פי כל דין, ולא ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדים  -פי כתב שיפוי זה ועל-ויתור על זכויותיך עלוכ

 האחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיך כאמור.המשפטיים ו

פי כתב השיפוי,  -פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי על- תהא רשאית, על  החברה .10

או לשנות תנאי מתנאיו לרבות הפחתת סכום השיפוי המירבי או צמצום רשימת האירועים עליהם חל כתב  

נושאי המשרה לכל  בנוגע  בין  מועד    השיפוי,  שיחולו לאחר  לאירועים  ביחס  והכל  מהם,  בנוגע לחלק  ובין 

יום לפני המועד    30השינוי ובלבד שהחברה נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה, בכתב, לפחות  

בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר ספק, מובהר כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי  

, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהיא, וכתב השיפוי, בנוסחו טרם  כתב השיפוי או לבטלו

שינויו או ביטולו, לפי העניין, יהיה תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר ארע טרם השינוי או הביטול,  

  .אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי

, כל הוראות כתב השיפוי יחולו, בשינויים המחויבים, על חליפיו,  (חו"ח)נושא המשרה    פטירתשל    במקרה .11

 .לפי הוראות כל דין, לרבות על עזבונו
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הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל, ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות הייחודית לדון   .12

זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק    כתב שיפוי  במחלוקות שינבעו מיישום כתב שיפוי זה.

 החברות. 

 התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .13

 

 ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין. 

 

 

 ________________________ 

   "מבע 107 גרופ    

 

 הסכמתי לכל תנאיו.אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את 

 

 ______________________ 

 

 תאריך:  _______________ 
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 התוספת

 : שבשלהם יינתן שיפוי בגין החבות הכספית בכפוף להוראות הדין, אלה האירועים

על  .1 ערך  ניירות  של  עצמית  ורכישה  הנפקה  על -הצעה,  או  או חברה קשורה  -ידי החברה  בת  ידי חברת 

או  החברה)" ידי בעלי מניות של החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת  - על"( 

על  לציבור  ערך  בדרך אחרת  -ניירות  ערך  ניירות  הצעת  או  פרטית,  בדרך אחרת, הצעה  או  פי תשקיף 

   .בישראל ובין מחוצה להניירות הערך נסחרים בבורסה , הכל בין אם כלשהי

מכך שניירות ערך של החברה הוצעו לציבור או הנובע  יבורית ו/או  מהיות החברה חברה צאירוע הנובע   .2

ביחס למתן הודעות    מכך שניירות ערך שלה נסחרים בבורסה בישראל או מחוצה לה, לרבות אך לא רק 

ו/או דיווחים ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור ו/או מתן גילוי בתשקיף, על פי כל דין, לרבות  

ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחם, או על פי כלליים או הנחיות הנהוגים בבורסה    חוק החברות וחוק

 . בישראל

כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין ו/או   .3

ניירות ערך של    בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי 

, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה  בכחו/או למחזיקי ניירות ערך    החברה

ו/או זיקה לניירות ערך של החברה ו/או כל פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות  

 .  החברההערך של 

או  /ו  לדין  בהתאם  הנדרש  בזמן  מידע  של  סוג  כל  לספק  כשל  או  גילוי  לאי  ביחס   דרישהאו  /ו  תביעה  כל .4

הכנסה מס ערך מוסף  -וטעה ו/או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה מסלגילוי מ בקשר

 ביטוח לאומי מרכז השקעות רשויות מקומיות וכל גורם ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר. 

הפעלת שיקול דעת ו/או החלטות ו/או פעולות באישור עסקאות עם בעלי עניין, כמפורט בפרק החמישי   .5

 השישי של חוק החברות;לחלק 

הפעלת שיקול דעת בדירקטוריון החברה במסגרת קבלת החלטה בדבר חלוקה, לרבות חלוקה באישור   .6

 בית משפט ו/או מיזוג, כהגדרתם בחוק החברות, בכפוף למגבלות הדין;

חוות דעת דירקטוריון החברה לניצעים בהצעת רכש, בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת, בהתאם   .7

 לחוק החברות או הימנעות ממתן חוות דעת כאמור;  329לסעיף  

ידי חברות בשליטתה של  -ידי החברה ו/או על -פעולה בקשר עם תיעוד, דיווחים או הודעות המוגשים על  .8

פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות או חוק ניירות ערך, לרבות  - החברה, על

פי  -פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה או על-תקנות שהותקנו מכוחם, או על

או חוק  ודיני המס החלים על החברה,    , דיני הגנת הפרטיותהוראות דיני הגבלים עסקיים, דיני עבודה

 .של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור 

בתאגידים כלשהם, ובכלל זה לפני, במהלך ואחרי    החברהידי  -על  אירועים הקשורים לביצוע השקעות .9

ביצוע ההשקעה, במהלך ההתקשרות, החתימה, ביצועה, פיתוחה, המעקב ופיקוח עליה, לרבות פעולות  

בשם   מבוצעת    החברההנעשות  בו  בתאגיד  בדירקטוריון  משקיף  או  עובד  משרה,  נושא  כדירקטור, 

ו/או חשבונות הבנק    החברהבעקיפין, לניהול תיק ההשקעות של  ההשקעה וכן כל הקשור, במישרין או  

 .שלה
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  או  זכויותיה  או   רכושה  או  החברהאירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות   .10

 ;התחייבויותיה

תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים    כל .11

 בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים.  החברהשל 

  זה   ובכלל,  החברהועם יחסי מסחר של  בחברההקשורה במישרין או בעקיפין ביחסי עובד מעביד  פעולה .12

שירותים.  ס,  לקוחות,  םחיצוניי  קבלנים,  עובדים ונותני  של  פקים  בתנאי העסקה  הקשורים  אירועים 

עובד וביחסי  העסקתם  בסיום  בהסדרים    משאלרבות    ,מעביד-עובדים,  טיפול  עובדים,  קידום  ומתן, 

אופציות והטבות    תכניתהסכמי עבודה אישיים או קיבוציים,    יישוםפנסיונים, קופות ביטוח וחסכון,  

 אחרות. 

תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, בידי לקוח, ספק, קבלן ו/או כל צד שלישי    כל .13

נגד נושא המשרה    הוגשהאשר  כל תביעה ו/או דרישה    או/ו  החברהאחר המקיים כל סוג של עסקים עם  

 . פי דין-על ידי אדם ו/או תאגיד כלשהו ו/או גוף ו/או רשות הפועלים -על

או    1בסעיף    ןכמשמעות   ,חריגה   סקהע  לרבות ,  עסקה .14 ו/או פעולות הנעשות, במישרין  לחוק החברות, 

,  לרבות,  החברה  של  הרגיל   העסקים   במהלך  שאינה  בין   או   הרגיל  העסקים   במהלך  שהינה   בין בעקיפין,  

והענקת   בעסקה, קבלת  ומתן להתקשרות  בגין משא  לעיל,  לגרוע מכלליות האמור  ,  אשראיאך מבלי 

,  למכירה  אופציה  מתןאו  /ו  קבלת  וכן  התחייבויותאו  /ו   נכסים  של  רכישה,  העברה,  השכרה,  מכירה

מתן  שעבוד נכסים והתחייבויות ו  , כאמור  התחייבויות או  /ו  נכסים   של  רכישה  או  העברה,  השכרה,  חכירה

פיננסיים אחרים   גורמים  ו/או  בנקים  עם  מימון  זה התקשרויות בהסכמי  ובכלל  ביטחונות  או קבלת 

וכל עניין אחר הקשור בכל האמור לעיל, במישרין או    ,לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות

   יבה שהיא.בעקיפין, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל ס

תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, הקשורות לתחום עיסוקה    כל .15

ופעילותה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, ולרבות בקשר עם מחקר, פיתוח, ייצור, מסחור, שיווק ו/או  

  בקשר   לרבות"ל,  הנ  הפעולות  בביצוע   בעקיפיןאו /ו   במישרין  הקשורה  פעולה   כל או  /ו מוצריה  של מכירה  

  של  פעילותה  בתחומי  וטכנולוגיות  פתרונות,  במוצרים  תמיכהאו  /ו  שיווק,  בקידום  הקשורות  פעולות  עם

 . החברה

, משווקים,  סוכנים, יועצים,  עובדים  בידי,  לה  מחוצה  ובין  בישראל  בין,  המוגשות דרישהאו  /ו תביעה  כל .16

בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או   לחברה  שירותים המספקאו /ו המועסק גוףאו  /ו  אחרים יחידים

ידי   על  עם העסקתם  נגרמו להם בקשר  חבויות אשר  ו/או    החברהאו התקשרותם עם    החברהנזקים 

מעביד לרבות קידום עובדים,  -עובד   ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי

 .ת ניירות ערך ו/או הטבות אחרותקופות ביטוח וחסכון, הענק טיפול בהסדרים פנסיונים,

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה   .17

 בקשר עם נושאים הקשורים ו/או הכרוכים ו/או הנובעים מענייני בטיחות בעבודה ו/או בטיחות בכלל.  

הפצה .18 שיווק,  תמחור,  לרבות  עבודה,  תוכניות  ושיתופי  גיבוש  ולספקים  ללקוחות  לעובדים,  הנחיות   ,

 כלשהם. פעולה 
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כל תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה   .19

בקשר עם נושאים הקשורים ו/או הכרוכים ו/או הנובעים מענייני בריאות עובדים ו/או בריאות הציבור  

 שיים. ו/או בריאות צדדים שלי

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, ביחס לעילה שבוצעה או הנטענת שבוצעה   .20

בקשר עם נושאים הקשורים ו/או הכרוכים ו/או הנובעים מענייני תחבורה ובכלל זה תביעות של עובדי  

 החברה ו/או קבלניה ו/או צדדים שלישיים. 

המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית  כל תביעה ו/או דרישה   .21

ו/או נזק לעסק ו/או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה ו/או מחדל המיוחסים לחברה  

 לעובדיה, סוכניה ו/או אנשים אחרים הפועלים ו/או הטוענים לפעול מטעם החברה. 

טית, בין בישראל ובין מחוצה לה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור  כל פעולה מנהלית ו/או שיפו  .22

לעיל, הליכים, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, הנחיות, טענות, חקירות או הודעות מטעם רשויות  

שלטון ו/או גופים סטטוטוריים הטוענים לחוסר ציות, לאי מילוי או להפרת הוראות חוק, תקנה, צו,  

, נוהג, הוראה, רישוי או פס"ד על ידי החברה או על ידי נושא משרה בחברה במסגרת מילוי  פקודה, כלל

 תפקידו בחברה. 

נסיבות היוצרות ו/או כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בו נטען כל סוג של הפרה של חוקי   .23

רשים על פי הוראות דין,  איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנד

ו/או  נהלים או תקנים כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה בקשר לאיכות הסביבה, לרבות   החלטות 

 .ו/או הפרעות סביבתיות לרבות רעש  פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים

 מכוחו.   החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או תקנות .24

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה   .25

תיעוד   ו/או  דיווח  לתשלום,  הנוגע  בכל  החברה,  של  עובדים  ו/או  מנהלים  משרה,  נושאי  ידי  על  ו/או 

הנדרש על פי    תשלום אחרמסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל  

, מס ערך  בלו,  העברה  מסי,  שבח  מס,  מכירה  מסמס על הכנסה,    תשלומיחוקי מדינת ישראל, לרבות  

מכס, ביטוח לאומי, משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות   ,בולים  מס מוסף,  

    כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.

, לרבות רכישת מניות החברה ובלבד  כל פעולה ו/או החלטה בקשר לחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות .26

 דין.  פי- עלששיפוי בגין פעולה כאמור מותר 

בין .27 משפטי,  הליך  להגבלים    כל  בעקיפין,  או  במישרין  הקשורים,  בנושאים  לה,  מחוצה  ובין  בישראל 

 עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין. 

ו/או תקציב ו/או    או תחזיותו/אירועים הקשורים לעריכה ו/או לאישור דוחות כספיים, תוכניות עסקיות   .28

 . יות ו/או הליכי בקרות פנימיותתוכניות עבודה ו/או נהלים ו/או הנחיות פנים ארגונ 

אימוץ ממצאי חוות דעת חיצוניות לצורך הוצאת דיווח מיידי, תשקיף, דוחות כספיים או כל מסמך גילוי   .29

 אחר. 
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או כל החלטה בנוגע  שינוי בעלות בחברה, כינוס נכסיה או פירוקה,    ,שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש .30

תוצאה  אליהם בעל  החלטה  ו/או  צו  כל  פירעון    או  חדלות  חוק  פי  על  זהה  או  כלכלי,  דומה  ושיקום 

מכירת נכסיה או  , לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  "(חוק חדלות פירעון)" 2018- התשע"ח

חלקם(   או  )כולם  החברה,  עסקיה  בהון  שינוי  פיצול,  ו מיזוג,  או  הקצאה  פירוקן  בנות  חברות  הקמת 

   .מכירתן

שנעשתה בתום לב על   , הצבעה או הימנעות מהצבעה,לרבות הבעת עמדה או דעה ,אמירהאו התבטאות  .31

נושא המשרה   מי מטעמו  ידי  ומכוח תפקידו במהלך תאו  התקשרות,    לרבות  , בחברה  פקידו  באמצעי 

לרבות במסגרת משא ומתן והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, לרבות במסגרת ישיבות הנהלה כאורגן  

 הדירקטוריון או ועדה מועדותיו. ההנהלה, גרת ישיבות במס ולרבות  של החברה,

דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי החברה, לרבות מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה   .32

והתייחסויות   הצהרות  מתן  וכן  החברה,  של  הדירקטוריון  בדוח  הכלולים  נוספים  ונושאים  הפנימית 

 לדוחות כספיים.  

אישור .33 עריכה,  כללים    הכנה,  הפעלת  בדבר  החלטות  קבלת  לרבות  כספיים,  דוחות  על  וחתימה  של 

 חשבונאים והצגה מחדש בדוחות כספיים. 

 US(, כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב )IFRSאימוץ דיווח כספי על פי תקני דיווח כספי בינלאומיים ) .34

GAAP,וכן כל פעולה הכרוכה    ( או כל תקני דיווח כספי הנהוגים על ידי החברה או חברות בנות שלה

 בכך.

 של החברה. ההתאגדות פעולה בניגוד לתקנון   .35

  בנושא   פטורים או  / ו  אישורים   לרבות,  פטורים,  אישורים   ,בהוצאות רישיונות, היתריםפעולות הקשורות   .36

"(, לרבות  רישיונות: "זהלחברה או לעסקיה על פי כל דין או הסכם )בסעיף  הדרושים, עסקיים  הגבלים

אי חידושם או אי הארכתם כדין, או פגם אחר בהליך קבלתם ו/או חידושם ו/או הארכתם ו/או בקשר  

עם התחייבויות ו/או חבויות החברה על פי רישיונות שניתנו לה ו/או פעולה הטעונה קבלת רישיונות )בין  

  לתכנון  הנוגעים  רישיונות,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע   מבלי  אך  לרבות(,  נתקבלו  שלא  ובין  שנתקבלו

  לפרויקטים   הנוגעות   אחרות  ופעולות   הפרטיות  הגנת,  הצרכן  הגנת,  עסקים  רישוי ,  הסביבה  איכות,  ובניה

 . החברה של

ו/או זיכיונות ו/או רישיונות, מכל מין וסוג   מכרזיםכל פעולה הקשורה להגשת הצעות ו/או עריכתם של  .37

 . שהם

 פעולה או החלטה הנוגעות לבטיחות וגהות בעבודה ו/או לתנאי עבודה. .38

או צווים ו/או  /ו"(  הפרטיותחוק הגנת  )"  1981-לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א   תהנוגעאו החלטה    הפעול  .39

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעולות או החלטות בקשר להקמת, רישום,  , לרבות  תקנות מכוחו

 . ניהול, ושימוש במרשמים ומאגרי מידע כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות

פעולות הקשורות לקניין הרוחני של החברה והגנה עליו, לרבות שימוש או אכיפה של זכויות קניין רוחני   .40

יעה או דרישה שעילתה שימוש לרעה בזכויות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי  וכן כל תב 

 מטעמה, לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, זכויות מטפחים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב. 
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בנקים  גיבוש, שינוי או תיקון של הסדרים בין החברה ובין בעלי המניות ו/או מחזיקי אגרות חוב ו/או   .41

ו/או נושים של החברה או של תאגידים קשורים, ובכלל זה, עריכה או תיקון של שטרי הנאמנות, אגרות  

 החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם, ככל שיהיו.  

משא ומתן, התקשרות והפעלת פוליסת ביטוח, ובכלל זה, כל פעולה שהביאה לאי עריכה של סידורי   .42

התקשרות עם מבטחי משנה ו/או סוכנים ו/או עם מבטחים ו/או מבוטחים ו/או  , לרבות  ביטוח נאותים

 . עם לקוחות אחרים

משא ומתן, כריתה וביצוע של חוזים מכל מין וסוג עם ספקים, מפיצים, סוכנים, זכיינים, משווקים,   .43

ו/או  הנמכרים  ו/או  המשווקים  השירותים  או  המוצרים  של  וכיוצ"ב,  לקוחות  יצואנים,    יבואנים, 

 המסופקים על ידי החברה או המשמשים אותה. 

קבלני   .44 בניין,  קבלני  שירותים,  קבלני  אדם,  כוח  קבלני  עם  הסכמים  של  וביצועם  כריתה  ומתן,  משא 

 שיפוצים וכיוצ"ב. 

ניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת החברה בבנקים וביצוע פעולות בחשבונות הבנק שלעיל, לרבות בכל   .45

פיקדונות במט"ח(, ני"ע )כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה    הנוגע לעסקאות במט"ח )כולל

ושאילה של ניירות ערך(, הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי,  

הסכמי ייעוץ בהשקעות, לרבות עם מנהלי תיקים, עסקאות גידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים,  

 ( וכיוצ"ב.SWAPעסקאות החלף )

 מימוש ערבות אישית שנתן נושא המשרה הבכירה לחברה, כערובה להתחייבות ו/או להצהרות החברה.  .46

אובדן   .47 את  גרר  אשר  החברה,  של  בהשקעות  נאותים  ו/או  מלאים  נאותות  בדיקת  הליכי  קיום  אי 

 צד שלישי.  ההשקעות באופן מלא או חלקי ו/או לפגיעה בעסקי החברה ו/או להפרה של התחייבויות כלפי

, לרבות  בעלי מניות בחברהאו תובענה ו/או דרישה מצד מחזיקי ניירות ערך של החברה, ובכלל    התביע כל   .48

מחזיקי ניירות ערך המירים או נושים של החברה, בגין הפרה של דיני החברות, דיני ניירות ערך, או כל  

 .דין אחר בישראל או מחוצה לה המקנה להם עילת תביעה 

כספית   .49 נושא המשרה  חבות  נגד  צדדים שלישיים  של  בגין תביעה  נושא המשרה הבכירה  על  שהוטלה 

גילוי חסר או מטעה, בכתב או בעל  פה, למשקיעים קיימים ו/או פוטנציאליים בחברה,  -הבכירה בגין 

 לרבות במקרה של מיזוג החברה עם חברה אחרת. 

הליכי   .50 ייעול  חוק  לפי  לשפות  ניתן  בגינם  פעולה  ו/או  אירוע  )תיקוני  כל  ערך  ניירות  ברשות  האכיפה 

 . 2011- חקיקה(, התשע"א

 אחריות נושאי משרה.  .51

 . , בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעההפרת הסכם כלשהו שהחברה צד לו .52

 פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או חברה בת ו/או בעלי המניות של מי מהן.   .53

בקשר   .54 לעיל,  המפורטים  מהאירועים  אחד  המשרהכל  נושא  של  תפקידו  לכהונתו  בתאגיד    מתוקף 

 שבשליטת החברה או בתאגיד קשור של החברה. 

  במוסדות   הנהוגים  הנחיות   או  כללים  פי  על  או,  זר  או  ישראלי  דין   כל  פי   על  המוגשים  הודעה   או  דיווח .55

 . כאמור הודעה  או דיווח מהגשת הימנעותאו  /ו,  לה מחוצה או  בישראל
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  נזק  או,  נפשית  פגיעה,  מחלה,  מוות  לרבות,  גוף  נזקי  בגין  שלישי  צד  בידי  המוגשת  דרישה  או  תביעה  כל .56

  או   פעולה   כל   במהלך  עסקית   הפרעה  ולרבות  בו  השימוש  אובדן   לרבות',  ג  צד  של   לרכוש  נזק  או,  לעסק

  אחרים   אנשים  או  סוכניה,  לעובדיה,  שלה  המשרה  לנושאי  בהתאמה  או,  לחברה  המיוחסים  מחדל

  הנזק   אם   בין   או   מתאונה   הנובע  מאירוע  נובע  הנזק   אם  בין ,  החברה  מטעם  לפעול  הטוענים  או   הפועלים

 .ומצטבר הדרגתי מתהליך נובע

  החברה  חובות  או,  ידיהם  על  שהולוו  לכספים  בנוגע  נושה  או  מלווה  ידי  על  המוגשת  דרישה  או  תביעה  כל .57

 . כלפיהם

כל בקשה    או   החברה  לנכסי   נכסים  כונס   למינוי  בקשה   או  למינוי   ביחס  המוגשות  דרישה   או   תביעה  כל .58

  או   החברה  כנגד   פירוק  לבקשת   ביחסאו  /ו  ,םחלק  או  כולם,  חוק חדלות פירעוןבעלת תוצאה דומה על פי  

ו/או ביחס להליך כלשהו לצורך    פירעון  חדלות  חוק  פי  על  זהה  או  דומה  תוצאה  בעל  פירוק  בקשתכל  

 פשרה או הסדר עם נושים של החברה. 

 בשם או עבור סחירים ערך ניירות  החזקת או קניה, מכירה לפעולת ביחס המוגשת דרישה או תביעה כל .59

 . פיקדונותאו /ו  בנקיםאו /ו בורסה  חברי  אצל חשבונותאו  /ו  השקעות  תיק לניהולאו  /ו  החברה

תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הקשורה להשקעות שהחברה בוחנת ו/או מבצעת בניירות    כל .60

ערך כלשהם, המתבצעות בשלבים שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה, לצורך התקשרות בעסקה, ביצועה,  

ו  א/ו  החברהידי  - פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה וכן תביעות הקשורות לפעולות רכישה ו/או מכירה )על

  ומחוץ   בישראל ,  וזכויות(  מניות)לרבות    נכסים  של ,  בעקיפיןאו  /ו   במישרין (,  החברה  של   בנות   חברות 

או  /ו  רכישה  לרבות,  שונים  בתאגידים  זכויות  קבלת  או  שונים  תאגידים  של"ע  בני   השקעה  או  לישראל

  לגרוע  מבלי  אך,  ולרבות,  החברה  של  הרגיל  העסקים  במהלך  נעשו  אם  בין  והכל  שליטה  גרעיני  של  מכירה

  והדיווחים  ומתן  המשא  ניהול,  הגילוי  מסמכי ,  ההודעות,  ההסכמים,  ההחלטות,  לעיל  האמור   מכלליות

  יושלמו   אם  בין  והכל,  בעקיפין  או  במישרין,  לעיל  האמור  בכל  וכרוך  הקשור  אחר  עניין  וכל,  בכך  הקשורים

 . שהיא סיבה מכל, יושלמו  לא אם ובין  כאמור  מכירות או /ו  רכישות

  הודעות   או  דיווחים ,  כספיים  דוחות,  דעת  חוות,  מצגים,  מידע  מתן  עם  בקשר   דרישה   או  תביעה  כל .61

  חוק   או  החברות  חוק,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  לרבות,  דין  כלפי  - על  החברה  ידי  על  המוגשים

  או  בישראל  בבורסה  הנהוגים  הנחיות  או  כלליםפי  -על   או,  מכוחם  שהותקנו  תקנות  לרבות,  ערך  ניירות

  ותיעוד   החברה  על   החלים  עבודה  יחסי  המסדירים  וחוקים  המס  דיני  הוראותפי  -על  או,  לה  מחוצה

 . דין כלפי -על  הנדרש

כל תביעה ו/או הליכים מנהליים, רגולטוריים או משפטיים, פעולות, דרישות, הנחיות, טענות, חקירות,   .62

לגרוע    ומבליה על ידי כל גוף ממשלתי בישראל או מחוצה לה,  הליכים או הודעות של אי עמידה או הפר

  רחוהמס  התעשייה  משרד  של  ההשקעות  מרכזהמדען ראשי או   לשכתמכלליות האמור, לרבות בכלל זה  

אחר כפי שיהיה לגופים אלה מעת לעת, רשות התחרות ו/או רשות ניירות ערך בישראל או    או כל שם

מחוצה לה, ובכל מדינה ו/או מקום אחרים או של כל אדם אחר בטענה לאי עמידה בכל דין, חוק, תקנה,  

 צו של כל גוף ממשלתי ו/או רגולטורי החלים על החברה בפעילותה ועסקיה. 

 *    *   * 
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 )"החברה"( 

 כתב פטור

 , לכבוד

 _____________ 

נושאי משרה _________    וביוםהואיל   עבור  לפטור  לאשר מתן התחייבות החברה  דירקטוריון החברה  החליט 

 המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה, ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין   בחברה,בכירה 

ו/או לנמנים עימם   ,ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות בהתאם לחוק החברות, לרבות לבעל השליטה בה 

 "( ולתנאי הפטור המפורטים בכתב זה;חוק החברות)" 1999- תשנ"טה

 גם האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את ההחלטה האמורה;  אישרה____  _____   וביוםוהואיל  

 בחברה; בכירה והואיל והינך מכהן כנושא משרה 

 הננו להודיעך כדלהלן: 

 פטור מאחריות: .1

  מכל אחריות כלפיה, לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם   מראש ובאופן בלתי חוזר,,  החברה פוטרת אותך בזאת .1.1

 כלפיה. שלך עקב הפרת חובת הזהירות בין במישרין ובין בעקיפין,  לה, אם נגרם ו/או ייגרם,

 לעיל בשל כל אחד מאלה:  1.1לא יהיה תוקף לפטור האמור בסעיף  .1.2

 .כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה שלובה או גוף אחר הפרת חובת אמונים .1.2.1

 חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.  הפרת  .1.2.2

 . , כמשמעותה מונח זה בחוק החברותהפרת חובת הזהירות בחלוקה .1.2.3

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.  .1.2.4

 .ךאו כופר שהוטל עלי קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי .1.2.5



כנגדה, .1.2.6 שתגיש  תביעה  בשל  החברה  שתגיש  שכנגד  תביעה  מסוג  בו    בהליך  מקום  למעט 

התובענה של נושא המשרה הינה לשמירה על זכויות מגן בדיני העבודה שמקורם בדין ו/או  

 .בהסכם עבודה אישי בינו לבין החברה

גם לאחר סיום  עיזבונך ללא הגבלה בזמן, וזאת  ו/או לזכות  התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכותך   .2

לעיל,  כהונתך   כהגדרתה  אחרת  בחברה  או  בחברה  משרה  נית כנושא  בגינן  שהפעולות  הפטור    ןובלבד 

כהונתך   בתקופת  ייעשו  ו/או  נעשו  משרהמאחריות  בתקופת    בחברה  כנושא  ו/או  האחרת  בחברה  ו/או 

 . העסקתך בחברה, ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך זכאי לפטור לפי כתב פטור זה

   - זה פטורבכתב  .3

 

)לרבות הגדרת    1968-ו/או בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  כמשמעותו בחוק החברות   -"נושא משרה" 

פעילות החברה ונושאי המשרה    "נושא משרה בכירה"( ו/או כל דין אחר החל על 

 , ולרבות עובד החברה. בה

 

לרבות תובענה אזרחית, תובענה פלילית, תובענה נגזרת, תובענה ייצוגית, בקשות     -"תביעה" 

 הסדר ותביעות נושים.

ובלבד   .4 בחברה  משרה  כנושא  כהונתך  סיום  לאחר  גם  לזכותך  יעמדו  זה  כתב  לפי  החברה  התחייבויות 

שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת עבודתך או כהונתך כנושא משרה בחברה.  

לזכות דירקטורים  בנוסף, התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכות יורשיך על פי דין, לרבות עיזבונך ו

 חליפים שמונו לך כדין.  

זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין,    פטורהתחייבויות החברה על פי כתב   .5

זה לבין הוראות דין שלא ניתן  פטור  לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב  

, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע  להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה

 זה. פטורמתוקפן של שאר ההוראות בכתב 

ניתנת   .6 אינה  והיא  כלשהו  מבטח  לרבות  כלשהו  ג'  צד  לטובת  חוזה  אינה  לפטור  זו  התחייבות  כי  מודגש 

פי  -ח עללהמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבט

 הסכם ביטוח שנערך עימו, למעט השתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור. 

ידי החברה או על ידך, לא יפורשו בשום נסיבות  - שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על .7

ם  פי כל דין, ולא ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדי-פי כתב פטור זה ועל-יתור על זכויותיך על וכו

 המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיך כאמור.

זה הינו הדין בישראל, ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות הייחודית לדון  פטור  הדין החל על כתב   .8

כתב פטור זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק    זה.פטור  במחלוקות שינבעו מיישום כתב  

 החברות. 

 בלשון זכר, אף נקבה במשמע. כל האמור  .9

 



 : ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין

       __________________ 
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 אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

 ______________________ 

         

             ___________ 

 תאריך:  _______________ 
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