חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
תשקיף מדף
של
מכח תשקיף מדף זה ,החברה תוכל( :א) להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ,בהתאם להוראות הדין –
לרבות מניות רגילות של החברה ,מניות בכורה ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב
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הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב
הניתנות להמרה למניות החברה ,ניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל-פי הדין ניתן
יהיה להנפיקו מכוח תשקיף המדף במועד הרלוונטי ("ניירות הערך"); וכן (ב) להציע ניירות ערך
על-פי תשקיף המדף תוך כדי המסחר בבורסה (מנגנון .)ATM
החברה עוסקת בתחומי הנדל"ן המניב  -השכרת נכסים ,ייזום ובנייה ,והמלונאות .במועד
התשקיף פעילותה של החברה מתבצעת בעצמה ובאמצעות חברות בנות ומוחזקות ,במישרין
ובעקיפין .החברה המוחזקת על-ידי החברה המהווה תחום פעילות נפרד (לפי מבחני מגזרי פעילות
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 ,)033034אשר נכלל בפרק  5של התשקיף על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי").
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אגרות החוב של החברה מדורגות על ידי מעלות  S&Pבע"מ בדירוג  ,ilA-/Stableוזאת למעט
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לפרטים אודות מגבלות החלות על חלוקת דיבידנד על-ידי החברה ראו סעיף  1.4לדוח התקופתי.
ניתן לעיין בנוסח המלא של התשקיף באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו:
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חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
(בתשקיף זה" :החברה" או "הכשרת הישוב")

.1

מבוא

 .1.1כללי
החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על-פי כל דין לפרסום
תשקיף מדף זה .תשקיף זה הינו תשקיף המדף כהגדרתו בסעיף 23א לחוק ניירות ערך,
תשכ"ח"( 1968-חוק ניירות ערך") ,והצעת ניירות ערך על-פיו תעשה על-פי דוחות הצעת
מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ("דוח הצעת המדף").
*
אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף המדף משום אימות הפרטים
המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של
ניירות הערך המוצעים.
*
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") נתנה את אישורה העקרוני לרשום
למסחר בה מניות רגילות של החברה ,1מניות בכורה ,1אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה,
אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות
החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,כתבי אופציה
הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,ניירות ערך מסחריים ,וכן
כל נייר ערך אחר שעל-פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף המדף במועד הרלוונטי
באמצעות דוחות הצעת מדף ("ניירות הערך המוצעים" ו"-האישור העקרוני" ,בהתאמה).
אין לראות באישור העקרוני של הבורסה משום אימות הפרטים המובאים בתשקיף המדף
או אישור למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על החברה ,על טיבם של
ניירות הערך המוצעים או על המחיר בו יוצעו בדוח הצעת המדף.
מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר ,והרישום
למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור לבקשה לרישום ניירות ערך המוצעים למסחר על-פי דוח
הצעת מדף  ,אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות
ערך) ,תשס"ו.2005-

1

הרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים ובכלל זה רישום למסחר של המניות הרגילות של החברה ,מניות
בכורה ושל כתבי אופציה ואגרות חוב הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה כפוף להוראות כל דין.
יצוין כי בהתאם להוראות סעיף  46ב' לחוק ניירות ערך ,הבורסה לא תרשום למסחר בה אלא את המניות
העדיפות ביותר בזכויות הצבעה .לפרטים אודות בחינה שהחברה עורכת לאיתור מתווה מוסכם לביצוע איחוד
הון במניות החברה ראו דוח מיידי של החברה מיום  13בנובמבר( 2017 ,מס' אסמכתא .)2017-01-099025 -

1

אין במתן אישור עקרוני זה משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך המוצעים
למסחר על-פי דוח הצעת מדף .על אישור בקשה לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על-
פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה והנחיות על-פיו ,כפי שתהיינה בתוקף בעת
הבקשה לרישום למסחר כאמור.
 .1.2הון ,קרנות ועודפים
.1.2.1

הון המניות של החברה לתאריך התשקיף:
הון המניות הרשום
בש"ח ע.נ.

ע.נ .למועד התשקיף

49,999,998

28,275,977

מניות יסוד בנות 0.05
ש"ח ע.נ .כל אחת

1.5

1.5

מניה נדחית אחת בת 0.5
ש"ח ע.נ.

0.5

__

סה"כ

50,000,000

28,275,978.5

סוג המניות
מניות רגילות בנות 1.-
ש"ח ע.נ .כל אחת

.1.2.2

הון מונפק ונפרע בש"ח

הון עצמי
ההון העצמי של החברה ליום  31בדצמבר( 2017 ,באלפי ש"ח) הינו ,כדלקמן:
באלפי ש"ח
הון מניות וקרנות הון

442,590

פרמיה על מניות

219,404

מניות באוצר

()2,497

קרנות הון אחרות

()5,198

יתרת רווח

79,036

זכויות שאינן מקנות שליטה

461,413

סה"כ הון

1,194,748

 .1.3אגרות חוב של החברה הנמצאות במחזור
לפרטים אודות אגרות החוב של החברה שבמחזור נכון למועד תשקיף זה ,לרבות דוחות
הדירוג העדכניים ביחס אליהן ,ראו סעיף  7לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום
 31בדצמבר( 2017 ,תחת הכותרת" :גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב") ,הכלול בדוח
התקופתי של החברה לשנת  2017כפי שפורסם ביום  29במרץ( 2018 ,מס' אסמכתא – 2018-
2

 )01-032935ותוקן בדוח מאותו מועד (מס' אסמכתא –  )2018-01-033034ואשר מוכלל
בתשקיף זה על דרך של הפניה ("הדוח התקופתי").2
 .1.4הצעת ניירות ערך
בהתאם להוראות תקנה 25א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה
וצורה) ,תשכ"ט"( 1969-תקנות פרטי תשקיף") ,הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר הצעת
ניירות הערך המוצעים ,לרבות הרכב היחידות המוצעות ,תנאי ניירות הערך שיוצעו ואופן
הצעתם ,יובאו במ סגרת דוחות הצעת מדף שהחברה תפרסם מכוח תשקיף זה ואשר על-
פיהם החברה תציע את ניירות הערך המוצעים לציבור ,והכל בהתאם להוראות כל דין,
תקנון והנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך ,כפי שיהיו באותו מועד ,ובהתאם
לסוגי ניירות הערך שיוצעו באותה עת .בנוסף ,החברה תוכל להציע ניירות ערך על-פי
תשקיף המדף תוך כדי המסחר בבורסה (מנגנון .)ATM

2

יצוין כי ביום  2במאי 2018 ,בוצע פדיון סופי של אגרות החוב (סדרה  )13של החברה.

3

הון המניות של החברה והמחזיקים בו

.2

 .1.2פרטים על הון המניות של החברה לתאריך התשקיף
הון המניות של החברה מורכב ממניות רגילות בנות  2ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות
רגילות") ,ממניות יסוד בנות  0.05ש"ח 1ערך נקוב כל אחת ("מניות יסוד") וממניה נדחית
בת  0.5ש"ח ערך נקוב ("מניה נדחית").
לתאריך התשקיף הון המניות הרשום של החברה הינו  50,000,000ש"ח ,מחולק ל-
 49,999,998מניות רגילות בנות  2ש"ח ערך נקוב כל אחת ,ל 30-מניות יסוד בנות  0.05ש"ח
ערך נקוב כל אחת ולמניה נדחית אחת בת  0.5ש"ח ערך נקוב.
לתאריך התשקיף הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו  18,175,978.5ש"ח מחולק
ל 18,175,977-מניות רגילות ול 30-מניות יסוד.
 .1.1התפתחות ההון הרשום והמונפק של החברה בשלוש השנים האחרונות
בשלוש השנים שקדמו למועד פרסום התשקיף לא חל כל שינוי בהון המניות הרשום
והמונפק של החברה.
 .1.3בעלי העניין בחברה
להלן מובאים פרטים ,למיטב ידיעת החברה ומנהליה ,אודות החזקות בעלי העניין לתאריך
התשקיף (נכון למועד התשקיף ,אין בהונה של החברה ניירות ערך המירים למניות ולפיכך,
שיעור ההחזקה המתואר להלן ,משקף גם את שיעור ההחזקה בדילול מלא):
בסמוך למועד התשקיף
שם המחזיק

יעקב נמרודי
עופר נמרודי

1
2
3

4

3

4

כמות ניירות הערך

שם וסוג נייר הערך
מניה רגילה

9,872,655

מניות יסוד

30

מניה רגילה

8,129,558

2

החזקה
בהון
()%
35
19.25

זכויות
הצבעה
()%
67.5
24.57

לפרטים אודות זכויות ההצבעה ,המוקנות למניות היסוד ,ראו סעיף  3.2לתשקיף.
נכון ליום  1במאי.1028 ,
מר יעקב נמרודי מחזיק בניירות הערך של החברה במישרין ובאמצעות תאגידים בשליטתו .מר יעקב נמרודי
הינו אביהם של ה"ה עופר נמרודי ,סמדר נמרודי-רינות ויעל ברנט-נמרו די ,וסבם של ה"ה לירון ויסברג ,ליטל
ויסברג ונמרוד ויסברג .מתוך מס' המניות המצוין 9,561,403.10 ,מניות רגילות מוחזקות בנאמנות על ידי
פועלים שירותי נאמנות בע"מ ,מס' חברה"( 520061861 :פועלים נאמנות") ,על פי הסכם נאמנות ,להבטחת
התחייבויות כלפי בנק הפועלים בע"מ ("הבנק") .מס' מניות היסוד המצוין ,מוחזק אף הוא בנאמנות על ידי
פועלים נאמנות ,על פי הסכם נאמנות ,להבטחת התחייבויות כלפי הבנק .בנוסף להחזקות המצויינות לעיל,
חברה בת בבעלות מלאה של מר יעקב נמרודי התקשרה בעסקאות החלף עם מוסד בנקאי ,בגין 2,880,400
מניות ,לפיה עד ליום  23.21.1029תבוצע התחשבנות בין החברה הבת לבין המוסד הבנקאי ביחס להפרש בין
 19.63ש"ח לבין ערכן של המניות כפי שתהיה במועד ההתחשבנות (אשר ייקבע לפי המחיר בו תימכרנה
המניות ,כולן או חלקן באותו מועד ,בתוספת התאמות בגין דיבידנד ,ככל שיחולק עד למועד ההתחשבנות).
מר עופר נמרודי מחזיק בניירות הערך של החברה במישרין ובאמצעות תאגידים בשליטתו .מר עופר נמרודי
הינו בנו של מר יעקב נמרודי ואחיהן של ה"ה סמדר נמרודי-רינות ויעל ברנט-נמרודי .מתוך מס' המניות
המצוין 7,992,287.8 ,מניות רגילות מוחזקות בנאמנות על ידי פועלים נאמנות ,על פי הסכם נאמנות ,להבטחת
התחייבויות כלפי הבנק .מר עופר נמרודי מכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה .בנוסף להחזקותיו במניות
החברה ,מחזיק מר עופר נמרודי גם ב 2,008,846 -מניות רגילות ו 86,681 -כתבי אופציה (סדרה  )6של הכשרת
הישוב בישראל אלפא בע"מ ("הכשרה אלפא").
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בסמוך למועד התשקיף
שם המחזיק

שם וסוג נייר הערך

The Orsy Trust5

מניה רגילה

597,000

מניה רגילה

209,912

0.39

0.29

מניה רגילה

231,000

0.47

0.13

מניה רגילה

41,000

0.25

0.07

9

מניה רגילה

30,000

0.22

0.05

10

מניה רגילה

30,000

0.22

0.05

מניה רגילה

30,000

0.22

0.05

74,300

-

-

מניה רגילה

22,988

0.04

0.01

אגרות חוב (סדרה )25

2,407,238

אגרות חוב (סדרה )26

1,891,530

אגרות חוב (סדרה )27

7,757,479

אגרות חוב (סדרה )28

4,320,176

אגרות חוב (סדרה )29

2,405,810

אגרות חוב (סדרה )10

20,884,082

6

7

8

לירון ויסברג

נמרוד ויסברג

11

חברת הכשרת הישוב
בישראל בע"מ

אקסלנס השקעות בע"מ –
קרנות

5

6

7
8

9
10
11
12
13

13

אגרות חוב (סדרה )26

34,578
1.21

יעל ברנט נמרודי

ליטל ויסברג

החזקה
בהון
()%

כמות ניירות הערך

זכויות
הצבעה
()%

2.06

סמדר נמרודי-רינות

רון ויסברג

2

מניה רגילה

12

למיטב ידיעת החברה"( Orsy Trust ,הנאמנות") הינה נאמנות הדירה שהוקמה על ידי מר יעקב נמרודי בה
מוחזקות מניות בחברה ,אשר הן והפירות שינבעו מהן מיועדים לחלוקה לצאצאיו של מר יעקב נמרודי על פי
אבני דרך שנקבעו במסמכי הנאמנות .לצורך סיווג החזקת הנאמנות במניות החברה באספות כלליות של בעלי
המניות בה ,מיוחסת ההחזקה בהן למר יעקב נמרודי.
גב' סמדר נמרודי-רינות הינה בתו של מר יעקב נמרודי ואחותם של ה"ה עופר נמרודי ויעל ברנט נמרודי .גב'
סמדר נמרודי-רינות מכהנת כסמנכ"ל פרויקטים מיוחדים בחברה וכיו"ר מלונות הכשרת הישוב בע"מ ,חברה
בת בשליטת החברה שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה.
גב' יעל ברנט נמרודי הינה בתו של מר יעקב נמרודי ואחותם של ה"ה עופר נמרודי וסמדר נמרודי-רינות.
בנוסף להחזקותיה במניות החברה לעיל ,מחזיקה גב' ברנט-נמרודי ב 141-מניות רגילות של הכשרה אלפא.
מ ר רון ויסברג מחזיק בניירות הערך של החברה במישרין ובאמצעות תאגידים בשליטתו .מר רון ויסברג הינו
אביהם של ה"ה לירון ויסברג ,ליטל ויסברג ונמרוד ויסברג .בנוסף להחזקותיו במניות החברה לעיל ,מחזיק
מר רון ויסברג ב 141-מניות רגילות של הכשרה אלפא.
גב' לירון ויסברג הינה נכדתו של מר יעקב נמרודי ,בתו של מר רון ויסברג ואחותם של ה"ה ליטל ויסברג
ונמרוד ויסברג.
גב' ליטל ויסברג הינה נכדתו של מר יעקב נמרודי ,בתו של מר רון ויסברג ואחותם של ה"ה לירון ויסברג
ונמרוד ויסברג.
מר נמרוד ויסברג הינו נכדו של מר יעקב נמרודי ,בנו ש ל מר רון ויסברג ואחיהן של ה"ה לירון ויסברג וליטל
ויסברג.
מניות רדומות.
חברה שבשליטת קבוצת דלק בע"מ .על פי דיווח של המחזיק ישנה יתרת השאלות בסך של  -58,419ש"ח ע.נ.
אגרות חוב (סדרה .)28
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בסמוך למועד התשקיף
שם המחזיק

כמות ניירות הערך

שם וסוג נייר הערך
מניה רגילה

246,911

אגרות חוב (סדרה )28

1,022,009

אגרות חוב (סדרה )10

3,900,882

מניה רגילה

23,311

אגרות חוב (סדרה )29

3,264,696

אגרות חוב (סדרה )10

3,496,000

מניה רגילה

2,475,619

אגרות חוב (סדרה )26

24,700,000

אגרות חוב (סדרה )27

28,976,262

אגרות חוב (סדרה )28

14,082,395

אגרות חוב (סדרה )29

15,943,923

אגרות חוב (סדרה )10

682,183

אגרות חוב (סדרה )12

22,016,764

אגרות חוב (סדרה )26

5,490,053

הפניקס אחזקות בע"מ -

אגרות חוב (סדרה )27

8,044,924

נוסטרו

אגרות חוב (סדרה )28

20,500,000

אגרות חוב (סדרה )12

2,648,663

אגרות חוב (סדרה )25

10,603,476

מניה רגילה

2,799,750

אגרות חוב (סדרה )10

14,569,000

אגרות חוב (סדרה )11

7,806,000

אקסלנס השקעות בע"מ –
תעודות סל

14

הפניקס אחזקות בע"מ –
משתתף

15

הפניקס אחזקות בע"מ -
גמל

הכשרת הישוב מימון
והשקעות בע"מ

16

מנורה מבטחים החזקות
בע"מ  -פנסיה

17

מנורה מבטחים החזקות
בע"מ  -נוסטרו

14
15
16
17

18

18

2

החזקה
בהון
()%
0.51

0.05

5.13

6.38

זכויות
הצבעה
()%
0.16

0.01

1.61

3.29

על פי דיווח של המחזיק ישנן יתרות השאלה בסך של  -6,059ע.נ .מניות רגילות ובסך של  -290,986ש"ח ע.נ.
אגרות חוב (סדרה .)10
חברה ציבורית הרשומה בישראל ,שלמיטב ידיעת החברה המתבססת על דיווחי הפניקס אחזקות בע"מ
לבורסה ,בעלת השליטה בה הנה קבוצת דלק בע"מ.
חברה בת בבעלות ושליטה מלאה ( )200%של החברה.
חברה ציבורית הרשומה בישרא ל ,שלמיטב ידיעת החברה המתבססת על דיווחי מנורה מבטחים החזקות
בע"מ לבורסה ,בעלי השליטה בה הינם ( Najaden Establishmentמס' זיהוי  )25243תאגיד זר אשר התאגד
בואדוז ,המוחזק בנאמנות עבור ניבה גורביץ' ,וכן ( Palamas Establishmentמס' זיהוי  )25263תאגיד זר,
אשר התאגד בואדוז ,המוחזק בנאמנות עבור טלי גריפל..
על פי דיווח של המחזיק סך של  180,234ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה  )11נמצא בהשאלה.
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 .1.4בעלי השליטה בחברה
לתאריך התשקיף ,בעלי השליטה בחברה הינם מר יעקב נמרודי המחזיק בכ 35%-מהון
החברה ובכ 67.5%-מזכויות ההצבעה בחברה ומר עופר נמרודי ,בנו של מר יעקב נמרודי,
המכהן כמנכ"ל וכדירקטור בחברה ,המחזיק בכ 19.25%-מהון החברה ,ובכ24.57%-
מזכויות ההצבעה בחברה.
 .1.5דיבידנד ומניות הטבה
החברה לא חילקה מניות הטבה בשלוש השנים האחרונות .לחלוקת דיבידנד ראו סעיף 2.4
בדוח התקופתי.
 .1.6הסכמים בנוגע למניות החברה
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד התשקיף ,אין בין מי מבעלי המניות של החברה ,בינם
לבין עצמם ו/או בין מי מהם לבין החברה הסכמים בנוגע למניות החברה.
 .1.7שערי הבורסה של מניות החברה
להלן נתונים אודות שערי הנעילה הגבוהים והנמוכים של מניות החברה בבורסה בשנים
 1026ו ,1027-ובשנת  1028עד סמוך למועד התשקיף:
השער הגבוה (אג')

השער הנמוך (אג')

תקופה
שער

תאריך

תאריך

שער

1026

16.4.1026

1,267.47

16.2.1026

2,348.89

1027

26.5.1027

3,576

2.2.1027

1,011.71

2.1.1028

3,990

8.4.1028

3,315

1028

19

 .1.8נתונים נוספים אודות ניירות הערך של החברה
.1.8.2

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לכל מניה רגילה של החברה ,על-
פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום  32בדצמבר 1027 ,וליום 32
בדצמבר 1026 ,הינו  15.9ש"ח ו 16.7-ש"ח למניה רגילה ,בהתאמה.

.1.8.1

הרווח (הפסד) הנקי הבסיסי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה רגילה
לשנים שהסתיימו ביום  32בדצמבר 1027 ,וביום  32בדצמבר 1026 ,הינו ()0.13
ש"ח ו )3.24(-ש"ח למניה רגילה ,בהתאמה.

19

עד ליום  12במאי.1028 ,

7

.3

הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לזכויות הנלוות
למניות החברה

1

 .1.3הוראות תקנון החברה כמפורט בטבלה שלהלן ,מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה
לתקנון החברה כפי שפורסם ביום  1בינואר( 2037 ,מס' אסמכתא – )2037-03-003509
באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך "( www.magna.isa.gov.ilהתקנון") .התקנון כולל ,בין
היתר ,את ההוראות הבאות ביחס לזכויות הנלוות למניות החברה:
תקנה/ות בתקנון

הזכות
חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

(1ב)319 - 321 ,

פירוק

353

מניות הניתנות לפדיון

47

שינוי ההון

56 - 48 ,4

מינוי דירקטורים

86 - 84

קבלת הודעה על אסיפות בעלי מניות ,זכות השתתפות 348 - 344 ,81 - 58
והצבעה בהן ,והמנין החוקי הדרוש בהן
הגבלה להעברת מניות

17 - 13

שינוי הזכויות הנלוות למניות

(1ב)6 - 4 ,

מניות למוכ"ז

46 - 18

 .1.2בהתאם להוראות תקנה (26ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף –
מבנה וצורה) ,תשכ"ט 3969-להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות ,תשנ"ט"( 3999-חוק
החברות") שנקבעו בתקנון ,ככל שנקבעו הסדרים כאמור:
.1.2.3

הסדרים בהתאם לסעיף (20ג) לחוק החברות  -מותנה במפורש כי עם מתן
הסכמתם בכתב של חמש ששיות של מחזיקי מניות היסוד אשר הוצאו אותה
שעה ,יכולה החלטה מיוחדת של החברה לשנות ,לתקן ,להחליף ,לבטל או לטפל
בכל דרך אחרת בזכויות ההצבעה הניתנות למניות היסוד ,אך זכויות אלה לא
תוחלפנה בדרך אחרת.

.1.2.2

1

הסדרים בהתאם לסעיף  59לחוק החברות – ראו סעיף  6.5.2.3לתשקיף.

תקנון החברה התקבל בעת שפקודת החברות [נוסח חדש] ,תשמ"ג ,3981-הייתה בתוקף .המונח "חוק"
מתייחס בתקנון החברה ל :פקודת החברות [נוסח חדש] תשמ"ג ,3981-חוק ניירות ערך ,תשכ"ח ,3968-וכל דין
אחר אשר יחול על חברות מפעם לפעם.
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.1.2.1

הסדרים בהתאם לסעיף  83לחוק החברות –
א.

אין לפתוח בדיון באיזה ענין באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין
חוקי בעת שהאסיפה הכללית פותחת בדיון .באסיפה כללית (בין רגילה ובין
שלא-מן-המנין) יהוו מנין חוקי שני חברים הנוכחים בעצמם או ע"י בא כח
והמחזיקים או המייצגים ביחד  11%לפחות מסך-כל הקולות הקיימים
אותה עת בחברה בהצבעה במנין קולות.

ב.

אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי ,תדחה
האסיפה מעצמה לשבוע אחד לאותו זמן ומקום או למועד ומקום אשר
הדירקטורים הודיעו עליו בהודעה שניתנה לבעלי המניות ,ובאם באסיפה
שניה זו לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מהזמן שנקבע לאסיפה ,יהוו
שני חברים הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כח מנין חוקי.

ג.

יושב ראש הדירקטורים ישב ראש בכל אסיפה כללית .אם אין ויושב ראש
או אם נעדר מהאסיפה תוך  35דקות מהמועד שנקבע לתחילתה או אם
יסרב לשבת בראש האסיפה ,יבחרו החברים הנוכחים באחד הדירקטורים
או אם לא יהיה דירקטור נוכח או שהדירקטורים כולם יסרבו לשבת בראש,
באחד החברים הנוכחים ,לשבת בראש האסיפה.

ד.

הוראות התקנון בדבר אסיפות כלליות תחולנה ,בשינויים המחוייבים ,על
כל אסיפה כללית מיוחדת (אסיפת סוג) ,ואולם ,מנין חוקי באסיפה מיוחדת
כנ"ל יהוו שני חברים הנוכחים בעצמם או ע"י בא-כח והמחזיקים יחד ב-
 50%לפחות מכלל המניות מאותו סוג (או כתבי האופציה ,לפי המקרה) ואם
תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי ,תידחה
האסיפה מעצמה לשבוע אחד לאותו זמן ומקום ובאם באסיפה נדחית זו לא
ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מזמן שנקבע לאסיפה יהוו שני חברים
הנוכחים בעצמם או ע"י בא-כח מנין חוקי.

.1.2.4

הסדרים בהתאם לסעיף  85לחוק החברות –
א.

בכל אסיפה כללית של החברה ,בהצבעה במנין קולות על כל החלטה אשר
אינה הכרזה על חלוקת דיבידנד או אשר אינה דנה בדרך אחרת ברווח הנקי
של החברה ,יהיה למחזיקי המניות הרגילות קול אחד ויחיד לכל  3.-ש"ח
בהון המניות הרגילות של כל אחד מהם ,ומחזיקי מניות היסוד יהיו זכאים
במשותף ,ביחס למניות אלה ,למספר קולות שווה לסך הכל של הקולות
אשר להם זכאים כל האנשים או ההתאגדויות המצביעים בהצבעה במנין
קולות באשר למניות החברה (להוציא מניות יסוד) .מחזיקי מניות היסוד
יהיו זכאים להשתמש בזכות הצבעתם כנ"ל הניתנת למניות אלה בכל צורה
המורשה בתקנון ההתאגדות של החברה או בכל צורה אחרת המורשה ע"י
החלטה מיוחדת של החברה לאחר מתן הסכמה בכתב של רוב המחזיקים
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במניות היסוד .בהצבעה במנין קולות על כל החלטה המכריזה על דיבידנד
או הדנה בדרך אחרת ברווח הנקי של החברה יהיה למחזיקי המניות
הרגילות ולמחזיקי מניות היסוד קול אחד ויחיד לכל  3.-ש"ח בהון המניות
המוחזק על-ידי כל אחד מהם.
ב.

בהתחשב בהוראות בתזכיר ההתאגדות של החברה בנדון זה ,אם הן
קיימות ,ומבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכל לבעלי מניות
קיימות של החברה ,יכולה החברה להנפיק מניות בזכויות מוקדמות או
בזכויות מאוחרות או להוציא מההון שטרם הוצא מניות בכורה לפדיון או
להוציא מניות בזכויות מוגבלות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת
דיבידנדים ,זכויות הצבעה ,סילוק ההון ,או בקשר עם ענינים אחרים ,כפי
שהחברה תקבע מפעם לפעם בהחלטה מיוחדת.

ג.

בכפיפות לזכויות מניות היסוד כנזכר בס"ק א' לעיל ,אזי אם בכל עת שהיא
יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות ,יכולה החברה ,בהחלטה
מיוחדת (מלבד אם תנאי ההוצאה של אותו סוג מניות מתנים אחרת),
להמיר ,להרחיב ,להוסיף ,לצמצם ,לפגוע ,לבטל או לשנות באופן אחר את
הזכויות ,זכויות היתר ,היתרונות ,ההגבלות ,וההוראות הקשורות או שאינן
קשורות אותה עת באחד הסוגים ,אם תהיה לה לכך הסכמה בכתב
מבעליהם של שלושה רבעים ממספר המניות שהוצאו מאותו סוג .או כפי
שייקבע בהחלטה מיוחדת שתתקבל באסיפה כללית מיוחדת של בעלי
המניות מאותו סוג .הוראה זו תחול גם לגבי המחזיקים בכתבי אופציה
לרכישת מניות בחברה ,במידה והדירקטורים ינפיקו כתבי אופציה כאלה.

ד.

.1.2.5

החלטות בדבר שינוי ההון והמרת מניות בסטוק ולהיפך ,כאמור בתקנות 48
ו 49-לתקנון ,החלטות בדבר הגדלת ההון כאמור בתקנה  53לתקנון ,וכן
החלטות בנושא ארגון החברה מחדש כאמור בתקנה  348בתקנון ,תתקבלנה
בהחלטה מיוחדת כמשמעותה בסעיף 335א(א)( )1לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,תשמ"ג.3981-

הסדרים בהתאם לסעיף  305ולסעיף  307לחוק החברות  -ראו סעיף 6.5.2.2
לתשקיף.

.1.2.6

הסדרים בהתאם לסעיף  222לחוק החברות – ראו סעיף  6.5.2.1לתשקיף.

.1.2.7

הסדרים בהתאם לסעיף  259לחוק החברות – ראו סעיף  6.5.2.4לתשקיף.

תיאור הוראות התקנון בנושאים המנויים בסעיפים  1.2.3עד  1.2.7לעיל הינו תיאור
תמציתי בלבד ואינו מחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון.
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.4

תמורת ההנפקה וייעודה

תמורת ההנפקה וייעודה
במועד תשקיף מדף זה החברה איננה מציעה ניירות ערך כלשהם ולכן ,לא תהיה תמורה
מיידית בעקבות תשקיף מדף זה.
בהתאם להוראות תקנה 25א(א) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף –
מבנה וצורה) ,תשכ"ט"( 1969-תקנות פרטי תשקיף") במסגרת תשקיף המדף לא יפורטו,
בין היתר ,הפרטים הקבועים בפרק ו' לתקנות פרטי תשקיף שכותרתו" :פרטים שיכללו
בתשקיף על השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים" .מידע כאמור יובא במסגרת דוחות
הצעת מדף שהחברה תפרסם מכוח תשקיף זה ביחס לניירות ערך שיוצעו על-פיהם.
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.5

תיאור עסקי החברה

 .1.1כללי
בהתאם להוראות תקנה (44א )1ותקנה 6ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
תשקיף – מבנה וצורה) ,תשכ"ט "( 1969-תקנות פרטי תשקיף") ,פרק תיאור עסקי החברה
נכלל בתשקיף זה על דרך של הפנייה לדוח התקופתי .למונחים שהוגדרו בדוח התקופתי
ואשר נעשה בהם שימוש בפרק זה תהיה המשמעות שהוקנתה להם בדוח התקופתי.
 .1.2דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2017 ,
בהתאם להוראות תקנה 44א ותקנה 6ב לתקנות פרטי תשקיף ,דוח הדירקטוריון לשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2017 ,נכלל בתשקיף זה על דרך של הפנייה לפרק ב' בדוח
התקופתי.
 .1.3פרטים נוספים אודות חברות בת וחברות קשורות
[א] להלן פרטים אודות רווחים והפסדים של חברות בת וחברות קשורות של החברה
באחזקה ישירה ,ואודות הדיבידנדים ,הריבית ודמי הניהול שהחברה קיבלה מהן:
לשנת  – 2016הפרטים נכללים כאן בדרך של הפניה לתקנה  13לחלק ד' לדוח התקופתי
לשנת  ,2016שהחברה פרסמה ביום  30במרץ( 2016 ,מס' אסמכתא .)2016-01-034011 -
לשנת  - 2017הפרטים נכללים כאן בדרך של הפניה לתקנה  13לחלק ד' לדוח התקופתי.
[ב] להלן פרטים ,למיטב ידיעת החברה ומנהליה ,אודות מחזיקים אחרים ,המחזיקים נכון
למועד הסמוך למועד התשקיף 21% ,או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה
או מהסמכות למנות דירקטורים בחברות בת ובחברות קשורות פעילות של החברה:

שם

שיעור ההחזקה
לתאריך התשקיף

שם המחזיק

()%
סקיי ליין קנדה – ישראל בע"מ

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ

1

70.31%

בנין כל-בו ירושלים בע"מ

המשביר לצרכן ירושלים בע"מ

2

10%

אר.אר.אן אחזקות והשקעות
בע"מ

1

2
3

נ .לאלף הבא בע"מ

3

33.3%

למיטב ידיעת החברה בעלי השליטה במישורים השקעות נדל"ן בע"מ ("מישורים") הינם מר גיל בלוטרייך,
נשיא ודירקטור בחברת מישורים ,המחזיק בכ 37.31%-מההון המונפק של מישורים ומר אלכס שניידר
המחזיק בכ 37.11%-מההון המונפק של מישורים (כ 36.7%-וכ 36.47%-בדילול מלא ,בהתאמה).
למיטב ידיעת החברה ,בעל השליטה בחברת המשביר לצרכן ירושלים בע"מ ("המשביר לצרכן") הינה חברת
קואופ ישראל – רשת סופרמרקטים בע"מ ,המחזיקה בכ 99.9%-מהון חברת המשביר לצרכן.
למיטב ידיעת החברה בעל השליטה בחברת נ .לאלף הבא בע"מ ("נ .לאלף") הינו מר איתן ברוך לוי ,דירקטור
בחברת נ .לאלף ,המחזיק ב 100%-מהון חברת נ .לאלף.
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שם המחזיק

שם

שיעור ההחזקה
לתאריך התשקיף
()%

התחדשות הישוב בע"מ

שמואל ניסים רופא

13

21%

דירקטוריון החברה

.6
 .1.1דירקטוריון החברה
דירקטוריון החברה מונה  9חברים ,אשר פרטיהם מובאים להלן:
שם

שלמה מעוז יו"ר
הדירקטוריון

רון ויסברג
סגן יו"ר
הדירקטוריון
054122148
17.9.1957
המתנחלים  ,7גני
יהודה ,סביון

עופר נמרודי
מנכ"ל

מנשה ארנון

דוד שורץ

רוית נמרודי

014740830
23.5.1957
הר דפנה  ,12סביון

ישראלית
ועדת השקעות

007138117
17.7.1940
,14
ויינברג
השכונה הירוקה,
כפר סבא
ישראלית
ועדת ביקורת

דירקטור חיצוני

017541572
27.1.1950
דוד משה מיזנר
פתח
,17/34
תקווה
ישראלית
ביקורת,
ועדת
ועדת טאבו ,ועדת
השקעות
דירקטור חיצוני

022389845
31.1.1918
הר דפנה ,12
סביון

058233784
11.10.1913
עמנואל ,19
אביב

מומחיות
בעל
חשבונאית
ופיננסית

מומחיות
בעל
חשבונאית
ופיננסית

מספר זיהוי:
תאריך לידה:
להמצאת
מען
כתבי בי-דין:

047531974
2.10.1941
הבשור  ,84שוהם

נתינות:
בועדות
חברות
דירקטוריון:

ישראלית
ועדת השקעות

ישראלית
ועדת טאבו ,ועדת
ביקורת

הינו
האם
בלתי
דירקטור
דירקטור
תלוי,
או
חיצוני
דירקטור חיצוני
מומחה:
בעל
האם
מומחיות
חשבונאית
או
ופיננסית
כשירות
מקצועית:

לא

לא

לא

מומחיות
בעל
חשבונאית
ופיננסית

מומחיות
בעל
חשבונאית
ופיננסית

מומחיות
בעל
חשבונאית
ופיננסית
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חן לבון

חיה מנע

גילי כהן
022148781
25.8.1911
עמוס  ,10רמת גן

02929185
22.5.1973
גלעד  ,9רמת גן

ישראלית
לא

ישראלית
לא

ישראלית
ועדת ביקורת

ישראלית
לא

לא

לא

דירקטור
תלוי

לא

מומחיות
בעל
חשבונאית ופיננסית

מומחיות
בעל
חשבונאית
ופיננסית

תל-

בלתי

דירקטורית בלתי
תלויה

לא

שלמה מעוז יו"ר
הדירקטוריון

שם
האם הינו עובד
של התאגיד ,של
חברת בת שלו ,של
חברה קשורה שלו
או של בעל עניין
בו:
שבו
התאריך
כהונתו
החלה
כדירקטור:
השכלה:

1
2

לא

24.3.2004

1

בכלכלה
בוגר
מהאוניברסיטה
העברית ,מוסמך
מהחוג
()MSC
מ-
בכלכלה
London School
of Economics

רון ויסברג
סגן יו"ר
הדירקטוריון
לא

21.2.1988

2

()BSC
בוגר
בהנדסת תעשייה
וניהול מהטכניון,
במנהל
מוסמך
עסקים מNYU -

עופר נמרודי
מנכ"ל

דוד שורץ

מנשה ארנון

חן לבון

רוית נמרודי

חיה מנע

גילי כהן

מנכ"ל החברה

לא

לא

לא

לא

לא

לא

28.1.2005

10.1.2011

23.3.2010

29.3.2007

23.11.2009

20.5.2012

11.2.2013

בוגר במשפטים
מאוניברסיטת תל
מוסמך
אביב,
עסקים
במנהל
מאוניברסיטת
הרווארד

בוגר
חשבון
משלוחת
האוניברסיטה
בתל-
העברית
אביב

בכלכלה
בוגר
חשבון
וראיית
מאוניברסיטת בר
אילן

בוגר במשפטים
מהקריה
האקדמית אונו

בוגר
וחשבונאות
בן
מאוניברסיטת
מוסמך
גוריון,
בכלכלה
בן
מאוניברסיטת
גוריון .רואה חשבון
מוסמך

בכלכלה
בוגר
וגיאוגרפיה
מאוניברסיטה
עברית ירושלים,
במנהל
מוסמך
עסקים
מהאוניברסיטה
העברית ירושלים

בוגר במשפטים
מהמרכז האקדמי
למשפט ולעסקים.
לימודי תואר שני
במשפט מסחרי
באוניברסיטת
ת"א

בראיית
וכלכלה,

תאריך מינויו לדירקטור .מכהן כיו"ר הדירקטוריון החל מיום .3.12.2008
תאריך מינויו לדירקטור .מכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון החל מיום .11.10.2012
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בכלכלה

שם

שלמה מעוז יו"ר
הדירקטוריון

עיסוק ב 5-השנים
האחרונות:

כלכלן ודירקטור
בחברות.

רון ויסברג
סגן יו"ר
הדירקטוריון
איש עסקים פרטי.

עופר נמרודי
מנכ"ל
תפקידיו
הנוכחיים

מנשה ארנון

דוד שורץ

רוית נמרודי

חן לבון

רואה חשבון .יועץ
וארגוני
כספי
במשרה חלקית
בחברת ספנקריט
פלמחים בע"מ,
דירקטור בחברות.
שותף
לשעבר,
בכיר במשרד רו"ח
בריטמן
דלויט
אלמגור.

בחברת
מנהל
מיטב
אס.תי
בע"מ ,יועץ כלכלי
ומיסוי
ופיננסי
לחברות גדולות,
כמבקר
שימש
ראשי
פנים
יועץ
באמי"ת,
למנכ"ל
בכיר
אמי"ת בנושאים
כספיים כלכליים
ובקרתיים,
דירקטור בחברות

עורכת-דין; עד
2014
לינואר
דירקטורית
בהכשרת הישוב
–
בישראל
אנרגיה בע"מ
(כיום הכשרת
הישוב בישראל
אלפא בע"מ)

רואה חשבון בעל
משרד פרטי מאז
1991
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גילי כהן

חיה מנע
עורכת דין במשרד
פרטי

שם
התאגידים שבהם
משמש
כדירקטור:

שלמה מעוז יו"ר
הדירקטוריון
אקמה טריידינג
(איי .טי ).בע"מ,
דיסקונט קפיטל
בע"מ,
חיתום
דירקטור חיצוני
בסנו-מפעלי
ברונוס בע"מ

רון ויסברג
סגן יו"ר
הדירקטוריון
חברות בקבוצת
הכשרת הישוב,
בע"מ,
מידרוג
פיתוח
אסיה
בע"מE-Qure ,
חברה
,Corp
קרן
לניהול
השתלמות
להנדסאים
וטכנאים

עופר נמרודי
מנכ"ל
הישוב
הכשרת
אלפא
בישראל
בע"מ; אופטימה
וניהול
יזום
11
השקעות
הכשרת
בע"מ;
פיתוח
הישוב
בע"מ;
ובניה
הישוב
הכשרת
קניונים ומרכזי
בע"מ;
מסחר
הישוב
הכשרת
תקשורת בע"מ;
החדש
הישוב
חברת
בע"מ,
הישוב
הכשרת
–
בישראל
אינטרנשיונל
מ.נ.י.
בע"מ;
נופש
מלונות
בישראל וניהול
בע"מ ,וכן בחברות
משפחתיות
פרטיות

מנשה ארנון

דוד שורץ

רוית נמרודי

חן לבון

גילי כהן

קבוצת חג'ג' ייזום
נדל"ן בע"מ ,מבני
בע"מ,
תעשייה
בע"מ,
צרפתי
מנדלסון תעשיות
בע"מ

בלתי
דירקטור
במבטח
תלוי
אחזקות
שמיר
דח"צ
בע"מ,
בסוויפטנס בע"מ,
בוועדת
וחבר
הביקורת ובחבר
של
הנאמנים
אוניברסיטת בר
אילן

דירקטורית
חליפה בחברה
פרטית
משפחתית

הכשרת
דירקטור
בישראל
הישוב
אלפא בע"מ ,דירות
מגה אילת בע"מ ,חן
נאמנויות
לבון
בע"מ ,חן לבון
שרותי ניהול בע"מ,
אסטר נוירוסייאנסס
בע"מ ,חברת הכשרת
הישוב בישראל –
אוצרות טבע בע"מ,
חברה
שרביט
לביטוח בע"מ .כמו
כן ,דירקטור חליף
בNimrodi Land -
Development
חברה
Limited
פרטית משפחתית
בבעלות מר יעקב
נמרודי

גמל
הראל
והשתלמות בע"מ,
ניהול
הראל
פנסיה
קרנות
בע"מ ,טכנופלס
ונצרס בע"מ
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חיה מנע

שלמה מעוז יו"ר
הדירקטוריון

שם
האם הוא בן
משפחה של בעל
ענין אחר בתאגיד:

לא

הינו

כן

האם
דירקטור
שהחברה רואה
מומחיות
כבעל
חשבונאית
ופיננסית לצורך
במספר
עמידה
שקבע
המזערי
הדירקטוריון לפי
סעיף (92א)()12
לחוק החברות:

רון ויסברג
סגן יו"ר
הדירקטוריון
לא

כן

עופר נמרודי
מנכ"ל
בנו של מר יעקב
נמרודי ,בעלה של
גב' רוית נמרודי
ואחיהן של ה"ה
נמרודי-
סמדר
רינות ויעל ברנט
נמרודי
כן

דוד שורץ

מנשה ארנון

חן לבון

רוית נמרודי

חיה מנע

גילי כהן

לא

לא

רעייתו של מר
עופר נמרודי

לא

לא

לא

כן

כן

לא

כן

כן

לא
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.1.2

נושאי משרה בכירה שאינם דירקטורים
להלן פרטים בדבר נושאי משרה בכירה בחברה שאינם דירקטורים:
התפקיד שממלא בתאגיד,

שם נושא המשרה:

תאריך לידה:

תאריך תחילת הכהונה:

בחברה בת שלו ,בחברה

בן משפחה של בעל עניין

קשורה שלו או בבעל ענין

אחר בתאגיד:

השכלה:

ניסיון עסקי בחמש השנים
האחרונות:

בו:
שמשון מרפוגל

20.7.1951

1.3.2004

משנה למנכ"ל התאגיד.
יו"ר

דירקטוריון

לא

בוגר בכלכלה וחשבונאות

או

ומוסמך במנהל עסקים,

דירקטור בחברות בקבוצת

שניהם מן האוניברסיטה

הכשרת הישוב .דירקטור

העברית בירושלים

בסקייליין
אינק

אינווסטמנטס

(חברה

כלולה

שמניותיה נסחרות בבורסה
לניירות ערך בתל אביב

בע"מ); דירקטור בMLP -
( Groupחברה מאוחדת
אשר

מניותיה

נסחרות

בבורסה בוורשה ,פולין)
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תפקידיו הנוכחיים

התפקיד שממלא בתאגיד,
שם נושא המשרה:

תאריך לידה:

תאריך תחילת הכהונה:

בחברה בת שלו ,בחברה

בן משפחה של בעל עניין

קשורה שלו או בבעל ענין

אחר בתאגיד:

ניסיון עסקי בחמש השנים

השכלה:

האחרונות:

בו:
סמדר נמרודי-רינות

11.7.1913

1.12.1995

קים שהם ניר

21.11.1915

22.3.2012

פרוייקטים

בתו של מר יעקב נמרודי,

בוגר בעבודה סוציאלית,

סמנכ"ל

מיוחדים ויו"ר דירקטוריון

אחותם של מר עופר נמרודי

בוגר

שניהם

וגב' יעל ברנט-נמרודי

מאוניברסיטת

מלונות

הכשרת

הישוב

בע"מ – חברה בת של
החברה

במשפטים,

תפקידיה הנוכחיים

בר-אילן.

עורכת-דין

("מלונות
דירקטורית

הכשרה").

בחברות בנות של מלונות
הכשרה ,בהכשרת הישוב
קניונים
בע"מ

ומרכזי

מסחר

ובהכשרת

הישוב

תקשורת בע"מ
סמנכ"ל רגולציה ומזכיר
החברה בתאגיד ובהכשרת

לא

בוגר

מוסמך

דירקטורית בקרן קיסריה

אלפא

במינהל עסקים (התמחות

אדמונד בנימין דה רוטשילד

בע"מ .דירקטורית בחברות

במימון),

שניהם

– חברה מעורבת .חברה

פרטיות בקבוצת הכשרת

מאוניברסיטת תל-אביב

הישוב

בישראל

הישוב

וסטטיסטיקה,

בחשבונאות

תפקידיה

הנוכחיים

בוועד המנהל של איגוד
החברות הציבוריות
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התפקיד שממלא בתאגיד,
שם נושא המשרה:

תאריך לידה:

תאריך תחילת הכהונה:

בחברה בת שלו ,בחברה

בן משפחה של בעל עניין

קשורה שלו או בבעל ענין

אחר בתאגיד:

ניסיון עסקי בחמש השנים

השכלה:

האחרונות:

בו:
אלכס מריאש

15.8.1974

24.1.2011

דליה שפניר

4.1.1912

1.2.2001

תומר כץ

12.4.1983

3.11.2015

סמנכ"ל
נכסים

פיתוח

וניהול

בתאגיד.

מנכ"ל

הבת

החברה

לא

בכלכלה,

אופטימה

בע"מ,

שניהם

מאוניברסיטת בן-גוריון

ניהול ויזום השקעות 11
מנכ"ל

בוגר

בכלכלה

ומוסמך

תפקידיו הנוכחיים

בוגר

החברה

תואר

במשפטים

מהקריה האקדמית אונו

הנכדה הישוב החדש בע"מ.
דירקטור בחברות פרטיות
בקבוצת הכשרת הישוב
חשבת

התאגיד;

חשבת

לא

בהכשרת הישוב קניונים
ומרכזי

מסחר
הישוב

ובהכשרת

בוגר בחשבונאות וכלכלה
מהאוניברסיטה

בע"מ

תפקידיה הנוכחיים

העברית

בירושלים

אלפא

בע"מ
סמנכ"ל השקעות ופיתוח

לא

בוגר בראיית חשבון ומנהל

עסקי; דירקטור בחברות

עסקים מהמכללה למנהל

פרטיות בקבוצת הכשרת

בראשון

מוסמך

הישוב ,דירקטור במלונות

במנהל

ובסקייליין

הכשרה

אינווסטמנטס אינק (חברה
כלולה שמניותיה נסחרות
בבורסה לניירות ערך בתל
אביב בע"מ)
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לציון,

עסקים

מאוניברסיטת תל אביב

מנהל פיתוח עסקי בחברה

התפקיד שממלא בתאגיד,
שם נושא המשרה:

תאריך לידה:

תאריך תחילת הכהונה:

בחברה בת שלו ,בחברה

בן משפחה של בעל עניין

קשורה שלו או בבעל ענין

אחר בתאגיד:

ניסיון עסקי בחמש השנים

השכלה:

האחרונות:

בו:
חגי מילר

22.4.1974

15.5.2017

בתיה קוצובאי

9.12.1914

1.2.2011

סמנכ"ל פיתוח ופרויקטים;
מנכ"ל

עסקים,

 - 2017חבר בוועדת משנה

מהאוניברסיטה

חברה

הישוב

מוסמך

בישראל  -אלפא בע"מ,

שניהם

מנכ"ל

הכשרת

לא

בוגר בכלכלה וחשבונאות,

תפקידיו הנוכחים; עד ליולי

ו/או

דירקטור

במנהל

העברית בירושלים .רואה

חברות פרטיות בקבוצת

לאשראי

באיילון

לביטוח בע"מ

חשבון מוסמך

הכשרת הישוב
בוגר בכלכלה וחשבונאות

בעלת משרד עצמאי לראיית

מבקרת פנימית בהכשרת

מאוניברסיטת חיפה .רו"ח

חשבון

מבקרת פנימית בתאגיד.
הישוב בישראל אלפא בע"מ

מוסמכת
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לא

 .1.3מורשי חתימה עצמאיים של החברה
לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.
 .1.4פרטים נוספים
עורכי-דין להנפקה זו:

לוכטנשטיין לוי ויסמן ,עורכי דין ()LLW
מרכז עזריאלי  ,5המגדל המרובע ,קומה  ,35תל אביב

רואי
החברה:
המשרד
החברה:

החשבון
הרשום

של

קוסט פורר גבאי את קסירר
מנחם בגין  ,144תל אביב

של

רחוב ששת הימים  ,30בני ברק

 .1.5הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לדירקטורים
.1.5.1

3

הוראות תקנון החברה כמפורט בטבלה שלהלן ,מובאות בתשקיף זה בדרך של
הפניה לתקנון החברה כפי שפורסם ביום  3בינואר( 2017 ,מס' אסמכתא – 2017-
 )01-001509באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il

("התקנון") .התקנון כולל ,בין היתר ,את ההוראות הבאות ביחס לחברי
הדירקטוריון:

.1.5.2

הזכות

תקנה/ות בתקנון

מספר חברי הדירקטוריון

(84א)

דרכי מינויים או בחירתם של חברי הדירקטוריון

(84א)(85 ,א)(-ה)

משך כהונתם של חברי הדירקטוריון

(84א)(85 ,א)

מילוי מקומם של חברי הדירקטוריון

(84ב)(85 ,ג)(-ד)(85 ,ו)(-ח)

סיום כהונתם של חברי הדירקטוריון

(85ג)(-ד)(85 ,ח)87 ,81 ,

שכרם של חברי הדירקטוריון

91 ,90

ועדות הדירקטוריון וסמכויותיהן

101 ,100

בהתאם להוראות תקנה (21ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
התשקיף – מבנה וצורה) ,תשכ"ט 1919-להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות,
תשנ"ט"( 1999-חוק החברות") שנקבעו בתקנון ,ככל שנקבעו הסדרים כאמור:
.1.5.2.1

הסדרים בהתאם לסעיף  59לחוק החברות –
א.

3

מספר הדירקטורים בחברה יקבע מדי פעם בפעם על ידי חברה
באסיפה כללית ובלבד שלא יפחת מחמישה ולא יעלה על

תקנון החברה התקבל בעת שפקודת החברות [נוסח חדש] ,תשמ"ג ,1983-הייתה בתוקף .המונח "חוק"
מתייחס בתקנון החברה ל :פקודת החברות [נוסח חדש] תשמ"ג ;1983 -חוק ניירות ערך ,תשכ"ח ;1918-וכל
דין אחר אשר יחול על חברות מפעם לפעם.
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ארבעה עשר (כולל הדירקטורים מקרב הציבור) ,מהם אחד
אשר ימונה על ידי רוב המחזיקים במניות יסוד אותה שעה
וייקרא "הנשיא" .שאר הדירקטורים ייבחרו מדי שנה באסיפה
הכללית הרגילה.
ב.

הדירקטורים יהיו רשאים בכל עת ומזמן לזמן )1( :למנות
דירקטור אחר מבין הדירקטורים במקום דירקטור שמשרתו
נתפנתה מאיזו סיבה שהיא (למעט במקום הנשיא); ( )2למנות
ממלא מקום לדירקטור (למעט מילוי מקום הנשיא); לפטר
דירקטור ממלא מקום כזה ולמנות אחר במקומו; ( )3לצרף
אדם נוסף אחד כדירקטור.
תוקף מינוי כאמור – עד האסיפה הכללית הבאה של החברה.

.1.5.2.2

הסדרים בהתאם לסעיף  105ולסעיף  107לחוק החברות  -ליו"ר
ישיבה של הדירקטורים ,בין אם הוא יו"ר הדירקטורים או כל
דירקטור אחר ,תהיה זכות דעה נוספת או מכרעת בכל הצבעה בה
יהיה שוויון קולות.

.1.5.2.3

הסדרים בהתאם לסעיף  222לחוק החברות –
א.

הנשיא יכהן במשרתו משך זמן שיקבע ע"י רוב מחזיקי מניות
היסוד אותה שעה ,או עד לשחרורו מתפקידו ע"י הצהרה בכתב
של רוב מחזיקי מניות היסוד אותה שעה ,אשר תונח במשרד,
או עד להתפטרותו ממשרתו ע"י הודעה בכתב אשר תונח
במשרד.

ב.

.1.5.2.4

כל דירקטור יכהן במשרתו עד לתום האסיפה הכללית הרגילה
הבאה לאחר האסיפה שבה נבחר ,זולת אם משרתו תתפנה
בהתאם לתקנה  87לתקנון .אם באסיפה הכללית הרגילה לא
נבחרו דירקטורים חדשים ,ימשיכו הדירקטורים שכיהנו עד
לאותה אסיפה (לרבות כאלה המכהנים מכח ס"ק (1.5.2.1ב)
לעיל) לכהן במשרתם עד לכינוס אסיפה כללית שבה ייבחרו
דירקטורים חדשים.

הסדרים בהתאם לסעיף  259לחוק החברות – החברה רשאית,
בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק ,לפטור מראש ,נושא משרה
בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה.
למרות האמור לעיל ,החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור
מאחריותו עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

תיאור הוראות התקנון בנושאים המנויים בסעיף  1.5.2לעיל הינו תיאור תמציתי
בלבד ואינו מחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון.
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.7
.7.7

בעלי עניין בחברה

החזקת בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה
לפרטים ,למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,אודות ניירות ערך של החברה
המוחזקים על-ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ,סמוך למועד התשקיף ראו סעיף
 2.3לעיל ודוח מיידי על מצבת החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה שהחברה פרסמה
ביום  2במאי( 2078 ,מס' אסמכתא –  .)2078-07-043543לפרטים ,למיטב ידיעת החברה
והדירקטורים שלה ,אודות ניירות ערך של החברה המוחזקים על-ידי בעלי עניין ונושאי
משרה בכירה בחברה ,במועד שקדם לתשקיף ב 72-חודשים ראו דוח מיידי על מצבת
החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה שהחברה פרסמה ביום  8במאי( 2077 ,מס'
אסמכתא – .)2077-07-046257

.7.2

תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירה
להלן נתונים אודות תגמולים שניתנו לנושאי משרה בכירה בחברה ולבעלי עניין בחברה
בשנים  2076ו:2077-
.7.2.7

שנת  - 2016נתונים אודות התגמולים שניתנו על-ידי החברה או על-ידי אחר לכל
אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה
בחברה או בתאגיד בשליטתה ,בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה;
התגמולים שניתנו לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים
הגבוהים ביותר בחברה (אשר לא נמנו על חמשת מקבלי התגמולים הגבוהים
ביותר הנזכרים לעיל) בקשר עם כהונתם בחברה; והתגמולים שניתנו לכל בעל
עניין בחברה (שאינו נמנה על מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר הנזכרים לעיל),
על-ידי החברה או על-ידי תאגיד בשליטתה ,בקשר עם שירותים שנתן כבעל
תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה ,בין אם מתקיימים יחסי עובד מעביד ובין
אם לאו ,ואף אם בעל העניין אינו נושא משרה בכירה בחברה; נכללים כאן בדרך
של הפניה לתקנה  21בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  2076שפורסם
על-ידי החברה ביום  30במרץ"( ,)2077-07-034077( 2077 ,הדוח התקופתי לשנת
.)"2016

.7.2.2

שנת  - 2017נתונים אודות התגמולים שניתנו על-ידי החברה או על-ידי אחר לכל
אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה
בחברה או בתאגיד בשליטתה ,בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה;
התגמולים שניתנו לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים
הגבוהים ביותר בחברה (אשר לא נמנו על חמשת מקבלי התגמולים הגבוהים
ביותר הנזכרים לעיל) בקשר עם כהונתם בחברה; והתגמולים שניתנו לכל בעל
עניין בחברה (שאינו נמנה על מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר הנזכרים לעיל),
על-ידי החברה או על-ידי תאגיד בשליטתה ,בקשר עם שירותים שנתן כבעל
תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה ,בין אם מתקיימים יחסי עובד מעביד ובין
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אם לאו ,ואף אם בעל העניין אינו נושא משרה בכירה בחברה; נכללים כאן בדרך
של הפניה לתקנה  21בחלק ד' לדוח התקופתי.
.7.3

מדיניות תגמול
ביום  70בינואר 2077 ,האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אישרה את מדיניות
התגמול של החברה .לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול של החברה ראו דיווחים
מיידיים של החברה מיום  28בנובמבר( 2076 ,מס' אסמכתא –  ,)2076-07-733033מיום 26
בדצמבר( 2076 ,מס' אסמכתא –  ,)2076-07-743263מיום  28בדצמבר( 2076 ,מס' אסמכתא –
 ,)2076-07-092346מיום  3בינואר( 2077 ,מס' אסמכתא –  )2077-07-007572ומיום  70בינואר,
( 2077מס' אסמכתא –  )2077-07-004980הכלולים בתשקיף זה על דרך של הפניה.

.7.4

הסכמי העסקה עם בעלי ענין ונושאי משרה בכירה
.7.4.7

מר עופר נמרודי ("המנכ"ל" או "מר נמרודי")
מר נמרודי מכהן כמנכ"ל החברה מחודש מרץ  .2004ביום  37באוגוסט,2075 ,
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אישרה את התקשרות החברה
בהסכם ניהול עם עופר נמרודי חברה להשקעות בע"מ ("חברת הניהול") ,חברה
בבעלות ושליטה מלאה של המנכ"ל ,אשר היה בתוקף עד ליום  27במרץ2078 ,
("הסכם הניהול הקודם") .לפרטים אודות תנאי הסכם הניהול הקודם ראו דוח
מיידי של החברה מיום  23ביולי( 2075 ,מס' אסמכתא –  )2075-07-087069הכלול
בתשקיף זה על דרך של הפניה.
לפרטים אודות תיאום בין הרווח הנקי המאוחד המיוחס לבעלי המניות לבין
הרווח לחישוב הבונוס לו זכאית חברת הניהול בהתאם להוראות הסכם הניהול
(תוך פירוט הסכומים המרכיבים תיאום זה) ,וכן פירוט של חישוב הבונוס על-
בסיס הרווח לחישוב הבונוס לו זכאי המנכ"ל על-פי הסכם הניהול ,בגין השנים
 2076ו 2077-ראו תקנה  27בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  2076ותקנה  27בחלק
ד' לדוח התקופתי ,בהתאמה.
ביום  29באפריל 2078 ,האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אישרה את
התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם חברת הניהול שתספק לחברה שירותי
מנכ"ל באמצעות מר נמרודי .הסכם הניהול החדש כאמור אושר על ידי ועדת
התגמול והדירקטוריון עובר לזימון האסיפה כללית לאישורו .לפרטים נוספים
אודות תנאי הסכם הניהול החדש ראו דוח מיידי של החברה מיום  72במרץ2078 ,
(מס' אסמכתא  ,)2078-07-023677 -כפי שתוקן בדוח אודות אסיפת המשך מיום
 77באפריל( 2078 ,מס' אסמכתא –  )2078-07-039322הכלולים בתשקיף זה על
דרך של הפניה.
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ביום  3במאי 2078 ,החברה זימנה אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה
לאישור תשלום יתרת המענק לחברת הניהול בגין תוצאות פעילות החברה בשנת
 ,2077וזאת בהתאם לתנאי הסכם הניהול הקודם (כהגדרתו לעיל) .לפרטים
נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום  3במאי( 2078 ,מס' אסמכתא – 2078-
 ,)44464—07הכלול בתשקיף זה על דרך של הפניה.
.7.4.2

מר שמשון מרפוגל
.7.4.2.7

תנאי כהונתו והעסקתו של מר שמשון מרפוגל ,המשנה למנכ"ל
החברה ,מוסדרים בהסכם העסקה מחודש אפריל ,7987 ,כפי שתוקן
מעת לעת .למועד התשקיף שכרו החודשי של מר מרפוגל עומד על כ-
 98אלפי ש"ח בחודש .1על-פי הסכם העסקתו ,זכאי מר מרפוגל ,בין
היתר ,לביטוח מנהלים וכן לפיצויי פיטורים שישולמו במקרה של
הפסקת עבודתו בשיעור של ( 775%כולל הסכומים שייצברו בביטוח
המנהלים) ,לכיסוי הוצאות טלפון בביתו ,לחופשה שנתית של
שלושים ( )30ימי עבודה בשנה ,לדמי הבראה ,לקרן השתלמות
ולשימוש ברכב חברה שעלות השימוש בו מגולמת .כמו כן ,בהסכם
ההעסקה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת בדבר הפסקתו של שלושה
( )3חודשים ,וכי במקרה שהחברה תפסיק את העסקת מר מרפוגל
הוא יהיה זכאי לתשלום שכר במשך שישה ( )6חודשים נוספים.

.7.4.2.2

כמו כן ,החל מיולי  ,2000זכאי מר שמשון מרפוגל לשכר חודשי בסך
 70אלפי ש"ח (נכון להיום ,כ 77 -אלפי ש"ח) ,צמוד לתוספות יוקר,
בגין כהונתו כיו"ר הדירקטוריון בהכשרת הישוב קניונים ומרכזי
מסחר בע"מ – חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה.

.7.4.3

גב' סמדר נמרודי-רינות
גב' סמדר נמרודי-רינות מכהנת כסמנכ"ל פרויקטים מיוחדים בחברה וכיו"ר
דירקטוריון מלונות הכשרת הישוב בע"מ ,חברה ציבורית בשליטת החברה .ביום
 72בדצמבר 2077 ,האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אישרה ,בהתאם
למדיניות התגמול של החברה ,את חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב'
סמדר נמרודי-רינות לתקופה של שלוש ( )3שנים החל מיום  75בדצמבר.2077 ,
לתיאור מפורט של הסכם ההעסקה של גב' סמדר נמרודי-רינות ראו דוח מיידי
של החברה מיום  5בנובמבר( 2077 ,מס' אסמכתא –  ,)2077-07-096850המוכלל
בתשקיף זה בדרך של הפניה .לפרטים אודות תנאי הסכם העסקתה הקודם של
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על פי הסכם העסקתו של מר שמשון מרפוגל ,בעת אישור תוספת יוקר במשק ,מעודכן שכרו של מר שמשון
מרפוגל בהתאם לשיעור עליית המדד מאז מועד תוספת היוקר הקודמת .העדכון לשכר הנוכחי בוצע בינואר
.2003
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גב' סמדר נמרודי-רינות ראו דוח מיידי של החברה מיום  5בפברואר( ,2075 ,מס'
אסמכתא –  ,)2075-07-033793המוכלל בדוח זה בדרך של הפניה.
לפרטים אודות תיאום בין הרווח הנקי המאוחד המיוחס לבעלי המניות לבין
הרווח לחישוב הבונוס לו זכאית גב' סמדר נמרודי-רינות בהתאם להוראות
הסכם העסקתה (תוך פירוט הסכומים המרכיבים תיאום זה) ,וכן פירוט של
חישוב הבונוס על-בסיס הרווח לחישוב הבונוס לו זכאית גב' סמדר נמרודי-רינות,
בגין השנים  2076ו 2077-ראו תקנה  27בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2076
ותקנה  27בחלק ד' לדוח התקופתי.
.7.4.4

גב' יעל ברנט-נמרודי
גב' יעל ברנט-נמרודי כיהנה עד ליום  75במרץ 2077 ,כסמנכ"ל שיווק ומשאבי
אנוש בחברה ,כמנהלת השיווק בהכשרת הישוב קניונים ומרכז מסחרי בע"מ,
חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה ,וכסגנית יו"ר דירקטוריון רפיד
ויז'ן בע"מ ,חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה .ביום  25בינואר2075 ,
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אישרה ,בהתאם למדיניות התגמול
של החברה ,את חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' יעל ברנט-נמרודי
לתקופה של שלוש ( )3שנים החל מיום  76במרץ .2074 ,לתיאור מפורט של הסכם
ההעסקה של גב' יעל ברנט-נמרודי ראו דוח עסקה של החברה מיום  78בדצמבר,
 2074המוכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה (מס' אסמכתא – .)2074-07224877

.7.4.5

מר אלכס מריאש
תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלכס מריאש מוסדרים בהסכם העסקה ,כפי
שתוקן ועודכן מעת לעת ,בינו לבין אופטימה יזום וניהול השקעות  66בע"מ,
חברה פרטית בבעלות ושליטה מלאות של החברה ,אשר מר אלכס מריאש מכהן
בה כמנכ"ל החל מחודש ספטמבר"( 2007 ,אופטימה") .במהלך השנים  2076ו-
 2077היה זכאי מר אלכס מריאש לשכר חודשי ברוטו בסך של  46אלפי ש"ח ובסך
בסך של  60אלפי ש"ח ,בהתאמה .בנוסף ,מר אלכס מריאש זכאי לדמי הבראה,
קרן השתלמות ,שימוש ברכב חברה שעלות השימוש בו מגולמת ,לתקופת הודעה
מוקדמת בת  60יום ולתקופת הסתגלות בת ארבעה חודשים.
למעט השכר המשולם למר אלכס מריאש על פי ההסכם עם אופטימה ,ומענקים
אשר אושרו באופן שנקבע על פי מדיניות התגמול בחברה ,לא משולם למר אלכס
מריאש שכר נוסף בגין כהונתו כסמנכ"ל בחברה ו/או כדירקטור בחברות
ב"קבוצת הכשרת הישוב" ו/או כמנכ"ל הישוב החדש בע"מ ,חברה נכדה של
החברה.

.7.4.6

מר חגי מילר
מר חגי מילר ("חגי") מועסק בחברה בהתאם להסכם העסקה מחודש יוני.2072 ,
חגי כיהן בתחילה כמנכ"ל של שתי חברות בנות חדשות בשליטה מלאה של
החברה שאמורות היו לעסוק בתחומי פעילות חדשים (הפקת מחצבים ורכישה
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והפעלה של תחנות כוח) ,ואולם ,בסופו של דבר ,תחומי הפעילות האמורים לא
התפתחו לכדי פעילות מהותית בחברה.
החל מחודש ספטמבר 2075 ,חגי מכהן כמנכ"ל הכשרת הישוב בישראל – אלפא
בע"מ ,חברה בת של החברה ,ובחודש מאי ,2077 ,חגי מונה לסמנכ"ל פיתוח
ופרויקטים בחברה ,מבלי שנערכו שינויים כלשהם בתנאי העסקתו .שכרו החודשי
של חגי הינו  55אלפי ש"ח (ברוטו) ,והוא צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן אשר
היה ידוע לחברה בחודש יוני .2072 ,בהתאם להוראות הסכם העסקתו ,חגי זכאי,
בין היתר ,לביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה ,לחופשה שנתית בת  78ימי עבודה
בשנה ,לדמי הבראה ,לקרן השתלמות ,לשימוש בטלפון סלולארי ,לשימוש ברכב
חברה שעלות השימוש בו מגולמת ,ולהחזר הוצאות סבירות שיוציא במהלך
ולצורך מילוי תפקידו בחברה .כמו-כן ,בהסכם העסקתו של חגי תקופת הודעה
מוקדמת בת שלושה חודשים ( 90ימים).
 .7.5גמול דירקטורים
.7.5.7

ביום  77באוגוסט  ,2009אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ,לאחר
קבלת אישור דירקטוריון החברה וועדת הביקורת שלה ,כי במקרה שגמול
הדירקטורים המשולם ליו"ר הדירקטוריון מר שלמה מעוז החל משנת ( 2009הכולל
גמול השתתפות בישיבות ,גמול שנתי וגמול בגין קבלת החלטות בכתב ,להלן ביחד:
"הגמול ליו"ר") יהיה נמוך מסך של  360אלפי ש"ח ,בסוף כל שנה קלדנרית ,יושלם
הגמול ליו"ר לסך של  360אלפי ש"ח .בינואר  2074הודיע מר שלמה מעוז לחברה
כי הוא מוותר באופן חד צדדי ווולונטרי על חלק מהשלמת הגמול כאמור ,כך שכל
עוד התשלום אשר יבוצע על ידי החברה ליתר חברי הדירקטוריון יהיה על פי
הסכום הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),
תש"ס"( 2000-תקנות הגמול") ,בהתאם לדרגה של החברה על פי התקנות
האמורות ,אזי השלמת הגמול תבוצע עד לסך של  250אלפי ש"ח בלבד.

.7.5.2

כל חברי הדירקטוריון האחרים המכהנים בחברה זכאים לגמול שנתי וגמול
השתתפות בהתאם לסכום הקבוע בתקנות הגמול.

.7.5.3

לפרטים אודות סך התשלום שקיבלו כל הדירקטורים בחברה (למעט ה"ה עופר
נמרודי ושלמה מעוז אשר ביחס אליהם ניתן גילוי נפרד כמפורט לעיל) בשנים 2076
ו 2077-ראו תקנה  27בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת  2076ושל הדוח התקופתי,
בהתאמה.

.7.5.4

לכתבי פטור שיפוי שהחברה הוציאה לנושאי משרה ולדירקטורים (לרבות בעלי
שליטה וקרוביהם) ראו בטבלה שבסעיף  7.6לתשקיף.
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 .7.6עסקאות עם בעל שליטה
להלן פרטים ,לפי מיטב ידיעת החברה ,ביחס לכל עסקה עם בעל השליטה או שלבעל השליטה היה ענין אישי באישורה שהחברה התקשרה בה במהלך
התקופה החל מה 7-במאי 2076 ,או שהייתה בתוקף בתקופה כאמור.
.7.6.7

עסקאות המנויות בסעיף  )4(270לחוק החברות
מאפייני העסקה

זהות הצדדים
לעסקה
החברה ומר בחודש מרץ 2005 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את מינוי של מר יעקב
נמרודי ,בעל השליטה בחברה ,כנשיא כבוד של החברה לכל ימי חייו ,וכן אישרה להעמיד
יעקב נמרודי
לרשותו לשכה .מינויו של מר נמרודי לתפקיד נשיא הכבוד של החברה אינו כולל כל סמכויות
או מחויבויות אופרטיביות .מר נמרודי אינו זכאי לשכר .החברה מעמידה למר נמרודי ,כל עוד
יחפוץ בכך ,לשכה ,מזכירה אישית ,מכונית (מקבוצת רישוי  .)7כמו כן ,החברה נושאת
בהוצאות אחזקת הלשכה ,לרבות משכורות לעובדים ,שווי שימוש ברכב ,הוצאות תקשורת
והוצאות משרד .עלות אחזקת לשכת מר נמרודי ,אשר כוללת את כל ההוצאות האמורות לעיל,
לא תעלה על סך של  65אלפי ש"ח לחודש .ביום  28באוגוסט 2077 ,ועדת הביקורת אישרה ,כי
בנסיבות העניין ,ובהתחשב בעובדה כי בשנת  2005התקבל אישור האסיפה הכללית ברוב
מיוחד ,לנשיאה בהוצאות לשכתו של נשיא הכבוד מר יעקב נמרודי בעלות חודשית שלא תעלה
על  65אלפי ש"ח לכל ימי חייו ,המשך ההתקשרות לתקופה העולה על שלוש שנים הינה
סבירה .לפרטים ראה דוח מיידי מיום  75בנובמבר( 2077 ,מס' אסמכתא .)2077-07-327333 -
ביום  28במאי ,2072 ,ועדת הביקורת החליטה לקצוב את הנשיאה בהוצאות כאמור לתקופה
של שלוש שנים ,החל ממועד ההחלטה ,שבמהלכן תבדוק מדי שנה את סבירות תנאי
ההתקשרות גם בעתיד ,לפי הנסיבות שתהיינה רלוונטיות בכל עת ,.ביום  22במרץ2075 ,
החליטה הוועדה על הארכת קציבה זו בשלוש שנים נוספות .בהמשך לאישור ועדת הביקורת
מיום  22במרץ  ,2075ביום  28במאי דירקטוריון החברה אישר בהתאם לתקנה  7לתקנות
החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) ,תש"ס –  2000את הארכת נשיאת החברה בהוצאות
לשכתו של נשיא הכבוד של החברה – מר יעקב נמרודי ,לתקופה של שלוש שנים נוספות.
לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום  28במאי ( 2075מס' אסמכתא – 2075-07-
.)032079
בשנים  2076ו 2077-הסתכמה עלות אחזקת לשכת מר נמרודי בסך של כ 507-אלפי ש"ח ובסך
של  524אלפי ש"ח ,בהתאמה.
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מהות העניין
האישי
עניינו האישי של מר
יעקב נמרודי נובע
בעל
מהיותו
בחברה
השליטה
המחזיק בכ35%-
מההון ובכ67.5%-
מזכויות ההצבעה
בחברה.
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אושר על-ידי האסיפה הכללית
של בעלי המניות ביום 76
במרץ 2005 ,לאחר אישור ועדת
הביקורת והדירקטוריון.
קציבת ההוצאה לשלוש שנים
נוספות החל מיום  28במאי
 2075אושרה על ידי ועדת
הביקורת של החברה ביום 22
במרץ  2075ועל ידי דירקטוריון
החברה ביום  28במאי .2075

זהות הצדדים
לעסקה
החברה
ודירקטורים
ונושאי משרה
שהנם בעלי
או
שליטה
קרוביהם

מאפייני העסקה

על פי מדיניות התגמול של החברה (ראו סעיף  7.3לעיל) נקבע ,כי החברה תהיה רשאית לרכוש
פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,ביחס לכל נושאי המשרה בחברה ו/או
בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה ,כפי שיהיו מעת לעת על פי
התנאים כדלקמן:
(א) גבול הכיסוי לכל התביעות נגד המבוטחים בתקופת הביטוח יעמוד על סך של  75מיליון
דולר ארה"ב למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח בצרוף הוצאות משפט סבירות ביחס
לסכום התביעה בהתאם לסעיף  66לחוק חוזה הביטוח התשמ"א ,7987-וזאת מעבר לגבול
האחריות הנ"ל ,לתביעות שיוגשו בישראל.
(ב) פרמיה שנתית 32 :אלפי דולר ארה"ב.
(ג) ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לאשר עלייה בהיקף גבול הכיסוי הביטוחי
והפרמיה המפורטים לעיל בשיעור שלא יעלה על .20%
(ד) בכל מקרה בו יכלול חוזה הביטוח כיסוי לחברה עצמה ,תהא לנושאי המשרה זכות קדימה
על פני החברה בקבלת תגמולי הביטוח.
החלת פוליסת ביטוח כאמור לעיל ביחס לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה או
קרוביהם כפי שיהיו מעת לעת ,תהא כפופה להוראות כל דין.
לפרטים נוספים אודות פוליסת הביטוח הנוכחית ולנימוקי הדירקטוריון וועדת התגמול בקשר
עמן ,ראו דוח מיידי מיום  20בנובמבר( 2076 ,מס' אסמכתא .)2076-07-729694 -
התקשרות למתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה לרבות כאלה שהנם בעלי
החברה
שליטה בחברה או קרוביהם .כתב השיפוי והפטור כולל סעיף עילות שיפוי באופן שהתחייבות
ודירקטורים
ונושאי משרה החברה לשיפוי תחול בשל כל חבות או הוצאה ,שהינה בת שיפוי על פי דין ועל פי תקנון
שהנם בעלי החברה ,לרבות חבות כספית שתוטל על מקבל כתב השיפוי והפטור ("המקבל") לטובת אדם
אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט
שליטה
("חבות סופית"); ובלבד שהחבות הסופית שהוטלה על המקבל קשורה במישרין או בעקיפין
לאחד או יותר מהאירועים הקובעים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי; הוצאות התדיינות
סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא המקבל או שיחויב בהן בידי בית משפט ,בהליך
שהוגש נגדו בידי החברה או תאגיד אחר ,לפי המקרה ,או בשם מי מהם או בידי אדם אחר,
אשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד המקבל ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה
להליך פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד המקבל אך בהטלת חבות כספית
כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; ו/או הוצאות התדיינות
סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא המקבל או שחויב בהן בידי בית משפט באישום
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מהות העניין
האישי
עניינם האישי של
בעלי השליטה נובע
מהיותם מבוטחים
על פי הפוליסה
כאמור.

עניינם האישי
של בעלי השליטה
מהחלת
נובע
התחייבויות השיפוי
עליהם וקבלת כתבי
ושיפוי
פטור
מהחברה.
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הפוליסה אשר הינה בתוקף עד
ליום  30באפריל 2078 ,והחלתה
על נושאי משרה ודירקטורים
הנמנים על בעלי השליטה
וקרוביהם ,אושרו ביום 20
בנובמבר 2076 ,על-ידי ועדת
התגמול ודירקטוריון החברה

ביום  75במאי ,2076 ,האסיפה
הכללית של בעלי מניות בחברה
שנתקבל
(לאחר
אישרה
אישורם של ועדת הביקורת
והדירקטוריון מיום  27במרץ,
 2076ו 30-במרץ,2076 ,
בהתאמה) את הארכת תוקף
כתבי השיפוי אשר הוענקו
לבעלי שליטה בחברה או
קרוביהם על פי ההחלטה
מאוגוסט ,2072 ,בשלוש שנים
נוספות בתוקף מאוגוסט 2075
(אסמכתא )2076-07-025455 -

זהות הצדדים
לעסקה

מהות העניין
האישי

מאפייני העסקה

פלילי שממנו יזוכה ,או באישום פלילי שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה
פלילית ("הוצאות התדיינות") .חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור כלל הנפגעים מן
ההפרה בהליך מנהלי כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך ,וכן בגין הוצאות שהוציא
נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות
ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין .סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה
בחברה במצטבר על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו או שיוצאו על ידי החברה ,לא יעלה על סכום
השווה ל– 25%מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה ,כפי
שיהיו במועד מתן השיפוי בפועל ,והכל בנוסף לסכומים שיתקבלו ,אם יתקבלו ,מחברת ביטוח
במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה.
כמו כן ,כתב השיפוי והפטור כולל סעיף פטור בכפוף להוראות סעיפים  259ו –  263לחוק
החברות ,וכל הוראת דין שתבוא במקומם.
ביום  75במאי ,2076 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות בחברה ,את הארכת תוקף כתבי
השיפוי אשר הוענקו לבעלי שליטה בחברה או קרוביהם על פי ההחלטה מאוגוסט ,2072
בשלוש שנים נוספות ,בתוקף מאוגוסט .2075
החברה ומר לפרטים אודות התקשרות החברה עם מר עופר נמרודי ראו סעיף  7.4.7לעיל.
עופר נמרודי
החברה וגב' לפרטים אודות התקשרות החברה עם גב' סמדר נמרודי רינות ראו סעיף  7.4.3לעיל.
סמדר נמרודי
 רינותביום  77באפריל 2078 ,האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אישרה את חידוש
הכשרת
התקשרות הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ ,חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של
הישוב
החברה לבין גב' דנית גורן-דרורי שהנה קרובה של בעלי השליטה בחברה ,בקשר עם העסקתה
קניונים
ומרכזי מסחר כמנהלת המרכז המסחרי לב-רעות לתקופה של  3שנים נוספות.
בע"מ לבין גב'
גורן-
דנית
דרורי
החברה ומר ביום  77במרץ 2076 ,האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אישרה את התקשרות
דניאל נמרודי החברה עם מר דניאל נמרודי ,שהינו בנו של מנכ״ל החברה ומבעלי השליטה בה ,בקשר עם
העסקתו כאחראי התחדשות עירונית בחברה .לפרטים נוספים ראו דוח מיידי לזימון האסיפה
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גב' דנית גורן-דרורי ,ביום  77באפריל 2078 ,על-ידי
הנה קרובה של בעלי האסיפה הכללית .לפרטים ראו
זימון אסיפה מיום  72במרץ,
השליטה בחברה
( 2078אסמכתא 2078-07- -
)023677

מר דניאל נמרודי ההתקשרות המקורית אושרה
הינו בנו של מר עופר ביום  77במרץ 2076 ,על ידי
מנכ״ל האסיפה הכללית .עדכון תנאי
נמרודי,
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מהות העניין
מאפייני העסקה
זהות הצדדים
האישי
לעסקה
ומבעלי ההתקשרות אושר ביום 79
החברה
הכללית מיום  9בפברואר( 2076 ,מס׳ אסמכתא .)2016-01-025693 -
במרץ 2077 ,על ידי האסיפה
ביום  19במרץ 2017 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את עדכון תנאי השליטה בה
הכללית
העסקתו של מר דניאל נמרודי .לפרטים נוספים ראו דוח מיידי לזימון האסיפה הכללית מיום
 9בפברואר( 2017 ,מס׳ אסמכתא .)2017-01-014718 -
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.7.6.2

עסקאות זניחות
ביום  37במרץ 2009 ,דירקטוריון החברה החליט לאמץ קווים מנחים וכללים
לסיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל ענין בה ("עסקת
בעל ענין") כעסקה זניחה כמשמעות המונח בתקנה (47א)(()6א) בתקנות ניירות
ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,תש"ע( 2070-אשר במועד תשקיף זה בוטלה).
עסקאות זניחות הוגדרו כעסקאות במהלך העסקים הרגיל ,שאינן חריגות,
שהשפעתן על הפרמטר הרלבנטי (לדוג' היקף נכסים ,היקף הכנסות ,היקף
הוצאות ,הון עצמי) הינה בשיעור של פחות מ ,2% -כאשר עסקאות בעלי
מאפיינים דומים נבחנות יחד.
ביום  7בפברואר ,2070 ,דירקטוריון החברה החליט לשנות את היקף כלל
העסקאות אשר ייחשבו עסקאות זניחות כאמור לעיל ,כך שממועד ההחלטה
האמורה ,יעמוד על סכום של פחות ממיליון וחצי ש"ח בשנה.
בשנים  2076ו 2077-כללו הוצאות החברה ,עסקאות זניחות בהיקף כולל של 332
אלפי ש"ח ושל  334אלפי ש"ח ,בהתאמה.

.7.6.3

עסקאות שאינן זניחות ואינן מנויות בסעיף  )4(270לחוק החברות
אין.

.7.6.4

אחר
אין.
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.8

דוחות כספיים ודוח אירועים

.8.8

בהתאם לתקנה 60ב ותקנה 6ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה),
תשכ"ט"( 1969-תקנות פרטי תשקיף") ,החברה מפנה לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2087 ,של
החברה ,כפי שנכללו בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2087לרבות הדוחות הכספיים הנפרדים של
החברה לאותם מועדים (ביחד :״הדוחות הכספיים״) .המידע הכלול בדוחות הכספיים ,מובא כאן
על דרך ההפניה.

.8.2

בהתאם לתקנה 60ה לתקנות פרטי תשקיף הדוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח
הכספי ועל הגילוי בהתאם לתקנות 9ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,תש״ל-
 ,1970כפי שצורפו במסגרת הדוח התקופתי ,מובאים בזאת בתשקיף זה על דרך ההפניה.

.8.3

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה ,שבו נכללת הסכמתו של רואה החשבון
המבקר לכלול בתשקיף המדף ,לרבות בדרך של הפניה ,את דוחות רואה החשבון המבקר ואת דוח
רואה החשבון המבקר על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על הדיווח הכספי של החברה ,לדוחות
הכספיים והדוחות המנויים בסעיף  8.8לעיל צורף לדוחות הכספיים (כהגדרתם לעיל) ומובא
בתשקיף זה על דרך הפניה.

.8.8

בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף מצורף לתשקיף המדף דוח אירועים ,כהגדרתו בתקנה
56א לתקנות פרטי תשקיף ,בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ,קרי
מיום  29במרץ ,2088 ,ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף המדף.

.8.5

מצורף מכתב הסכמה של מעריך השווי בגין שומת המקרקעין שבוצעה לקניון שבעת הכוכבים
שצורפה לדוחות הכספיים ליום  38בדצמבר  ,2087שבו נכללת הסכמת מעריך השווי לכלול בתשקיף
את שומת המקרקעין האמורה ,לרבות בדרך של הפניה.
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 30במאי2088 ,

הנדון :דוח אירועים בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף -
מבנה וצורה) ,תשכ״ט1969-
לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום  38בדצמבר ,2088 ,קרי מיום  29במרץ,2088 ,
ועד סמוך למועד פרסום תשקיף מדף זה ,לא חלו ביחס לחברה אירועים (כהגדרת מונח זה בתקנה 56א
לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה) ,תשכ״ט ,)8969-למעט כמפורט
להלן:
.8

ביום  8באפריל , 2088 ,החברה דיווחה על שינוי בכמות ובמרשם בעלי ניירות הערך של
החברה ,וזאת כתוצאה מפדיון חלקי של אגרות החוב (סדרה  )87של החברה .לפרטים
נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום  8באפריל( 2088 ,מס' אסמכתא 2088-08- -
 ,)027838הנכלל בדוח אירועים זה על דרך של הפניה.

.2

ביום  87באפריל ,2088 ,וביום  29באפריל ,2088 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות
של החברה את ההחלטות הבאות( :א) חידוש ההתקשרות בין הכשרת הישוב קניונים
ומרכזי מסחר בע"מ ,חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה ,לבין גב' דנית גורן-
דרורי ,שהנה קרובה של בעלי השליטה בחברה ,לתקופה של שלוש שנים; ו )2( -אישור
התקשרות בהסכם ניהול עם עופר נמרודי חברה להשקעות בע"מ ,חברה פרטית בבעלות
ושליטה מלאה של מר עופר נמרודי ,מבעלי השליטה בחברה ("חברת נמרודי") ,לקבלת
שירותי מנכ"ל מחברת הניהול ,לתקופה של שלוש שנים שתחילתם ביום  22במרץ.2088 ,
לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים של החברה מיום  87באפריל ,2088 ,ומיום  29באפריל,
( 2088מס' אסמכתא –  ,2088-08-039256ו ,2088-08-082857 -בהתאמה) ,הנכללים בדוח
אירועים זה על דרך של הפניה.

.3

ביום  2במאי ,2088 ,החברה דיווחה על שינוי בכמות ובמרשם בעלי ניירות הערך של
החברה ,וזאת כתוצאה מפדיון סופי של אגרות החוב (סדרה  )83של החברה .לפרטים
נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום  2במאי( 2088 ,מס' אסמכתא ,)2088-08-083580 -
הנכלל בדוח אירועים זה על דרך של הפניה.

.8

ביום  3במאי , 2088 ,החברה הודיעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של
החברה ,הצפויה להתכנס ביום  80ביוני ,2088 ,ואשר על סדר יומה אישור תשלום מענק
לחברת נמרודי (כהגדרתה בסעיף  2לעיל) המעניקה שירותי מנכ"ל לחברה ,בהתאם להסכם
הניהול שבין החברה לבין חברת נמרודי .לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 3
במאי( 2088 ,מס' אסמכתא –  ,)2088-08-088868הנכלל בדוח אירועים זה על דרך של
הפניה.
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.5

ביום  27במאי ,2088 ,ועדת הביקורת של החברה ,בשיבתה כועדת התגמול ,החליטה כי
בהמשך להתקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ לרכישת פוליסה קבוצתית
לביטוח נושאי משרה בקבוצת הכשרת הישוב ,לתקופה של  88חודשים המסתיימת ביום
 38.80.2089בגבול כיסוי עד  85מיליון דולר ,תמורת פרמיה כוללת בסך  82,750דולר ,אשר
חלקה של החברה בו שנקבע על פי מבחן יחס הנכסים הינו  80,320דולר ,ועל פי תקנה 8ב8
לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) ,התש"ס –  ,2000לאשר כי ההתקשרות
הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או
התחייבויותיה ,ולאשר את החלת הפוליסה גם על הדירקטורים בחברה ,המנכ"ל ועל נושאי
המשרה והדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם .לפרטים נוספים,
לרבות נימוקי ועדת הביקורת ,ראו דוח מיידי של החברה מיום  27במאי( 2088 ,מס'
אסמכתא –  ,)2088-08-083059הנכלל בדוח אירועים זה על דרך של הפניה.

שלמה מעוז

עופר נמרודי

שמשון מרפוגל

יו"ר הדירקטוריון

דירקטור ומנכ"ל החברה

משנה למנכ"ל ,האחראי
הבכיר לתחום הכספים
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קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' מנחם בגין ,144
תל-אביב 6706703

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
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מספרנו 2058 -
 30במאי2018 ,

לכבוד
הדירקטוריון של
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
רח' ששת הימים 30
בני ברק
א.ג.נ,
הנדון:

תשקיף מדף של חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מאי2018 ,

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף מדף שבנדון של הדוחות שלנו
המפורטים להלן:

.1

דוח רואה החשבון המבקר מיום  29במרס  2018על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
לימים  31בדצמבר 2017 ,ו 2016-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר,
.2017

.2

דוח רואה החשבון המבקר מיום  29במרס  2018על ביקורת של [רכיבי] בקרה פנימית על דיווח
כספי של החברה ליום  31בדצמבר .2017

.3

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  29במרס  2018על מידע כספי נפרד של החברה לימים
 31בדצמבר  2017ו 2016-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

בכבוד רב,
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

30/5/2018
לכבוד
חברת הכשרת הישוב בישראל בע״מ
ג.א.נ,.

הנדון:

שומת מקרקעין מקיפה לצורך הכללה בדוחות הכספיים
(מועד קובע )31.12.2017 :
קניון ״ שבעת הכוכבים ״ ,מגרש ( 100עפ״י תב"ע הר/1704/ו) חלקה  193בגוש
 ,6525שד' שבעת הכוכבים ,הרצליה

לבקשתכם ,אנו הח״מ ,נותנים בזה את הסכמתנו לחברת הכשרת הישוב בישראל בע״מ (״החברה״) ,לכלול
בדרך של הפניה בתשקיף המדף של החברה אשר עתיד להתפרסם בחודש מאי 2018 ,ובכל דוחות הצעת
המדף שיפורסמו מכוחו (״תשקיף המדף״ ו-״דוחות הצעת המדף״ ,בהתאמה) את הערכת השווי שבנדון,
שנערכה למועד הקובע  31בדצמבר 2017 ,ונחתמה על-ידנו ביום  20בפברואר( 2018 ,״הערכת השווי״).
הערכת השווי צורפה לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר 2017 ,שפורסמו ביום  29במרץ,2018 ,
ואשר יכללו בדרך של הפניה בתשקיף המדף ובדוחות הצעת המדף.

ולראיה באתי על החתום,

ולראיה באתי על החתום,

דוד סגל ,שמאי מקרקעין

מנור סגל ,שמאי מקרקעין

 מגדל המשרדים  ,Bלוי אשכול  ,68קרית אונו 5540084
 קדושי השואה  ,6ת.ד ,4690 .גני-תקווה 5593006

1
Tel 03-6355787 ■ Fax 03-6355788
David@davidsegal.co.il
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.9.9

פרטים נוספים

חוות דעת עורך דין
החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

 30במאי2098 ,
לכבוד
חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
רחוב ששת הימים ,30
בני ברק
ג.א.נ,.
הנדון :חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ("החברה") – תשקיף מדף
בהתייחס לתשקיף המדף שבנדון ,הרינו לאשר כי הדירקטורים של החברה מונו כדין ושמותיהם
נכללים בתשקיף המדף.
אנו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,
יובל בר ,עו"ד
ברק לוכטנשטיין ,עו"ד
לוכטנשטיין לוי ויסמן משרד עורכי-דין

יא 37 -
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ברק לוכטנשטיין
אבי לוי
רונן ויסמן
מוריאל שחר
ענת בן-שטרית
יובל בר
בת-שבע אוסטין
עפר אפרת
ליאור שמואל
דניאל פסטרנק
רונן חיון
קרן חן
עידן פורת
רון פרי
רועי לוי
רפאל הרטמן
חנן זלינגר
Of Counsel

.9.2

אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף
בהתאם להוראת סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
תשס"ו ,2005-החברה שלמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף
מדף ,ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת
המדף בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה.

.9.3

עיון במסמכים
עותקים מתשקיף זה ,מההיתר לפרסומו ,מתקנון ותזכיר החברה ,ומכל חוות דעת או
אישור הנזכרים בתשקיף זה ,עומדים לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרדי
החברה ברחוב ששת הימים  ,30בני ברק .כמו כן ,עותק מתשקיף החברה עומד לעיון
הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ,בכתובת.www.magna.isa.gov.il :
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 .00ח ת י מ ו ת
החברה:

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

הדירקטורים:

שלמה מעוז ,יו"ר

רון ויסברג ,סגן יו"ר

עופר נמרודי ,מנכ"ל ודירקטור

רוית נמרודי

חן לבון

גילי כהן

חיה מנע

מנשה ארנון ,דח"צ

דוד שורץ ,דח"צ
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