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דוח מיידי על אסיפה
תקנה 36ב )א( ו)-ד( ,ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – 1970
הסבר :במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה ,יש למלא תחילה את טופס ת 133או ת138
בהתאמה ,ולאחר מכן נדרש לדווח גם טופס זה.
האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית :כן
הערה :אפשרות הבחירה בשדה זה היא רק עבור תאגידים זרים )שאינם רשומים בישראל( ,ולתאגידים שני"ע שלהם אינם רשומים למסחר .שימוש במערכת ההצבעות
תחייב את התאגיד לעבד את כלל ההצבעות שהתקבלו במערכת זו.

התאגיד מודיע על :כינוס אסיפה
הערה :במקרה של שינוי במועד האסיפה )דחיה או הקדמה( יש לבחור ב"דחית אסיפה" או "דחיה ע"י בית משפט" או "דחייה למועד לא ידוע".
מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא _________  ,שזומנה לתאריך _________
סיבת דחייה או ביטול _________ :

_________

הסבר :יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה

 .1סוג נייר מניה
שם נייר הערך המזכה :הראל השקעות
מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 585018
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה30/04/2020 :
הסבר :אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד ,יש לדווח ת 460על כל נייר נוסף בנפרד .דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים ,יחייבו שליחת דוח מתקן
 .2בתאריך23/04/2020 :
הוחלט על כינוס אסיפה אחר אסיפה שנתית ומיוחדת ,
שתתכנס ביום א' 
 בתאריך
  31/05/2020 :בשעה 14:00 :
בכתובת:

בית הראל" אבא הלל  3רמת גן"

 .3על סדר היום:
הסבר :מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.
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נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:
1
הנושא  /ההחלטה ופרטיו :

דיון בדוח התקופתי לשנת 2019
הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג
תשומת לב :ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית .לטבלת ההמרה לחץ כאן
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית )ת_________ :(138
לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים  275ו)320-ו( לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא )ת_________ :(133
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

סעיף (60ב) לחוק החברות
הסבר :בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש ,ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת
ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע :לא
תשומת לב :ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה
בה.
_________
במקרה של אסיפת אג"ח
הוחלט על קיומו של עניין אחר_________ :
פירוט העניין האחר

_________
תשומת לב :פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן""/לא".
השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"" /לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא
"כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:
הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים :לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות )במקרה של אסיפה לפי :(350

_________
תשומת לב :שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
תיקון גילוי
שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
ירד מסדר היום
הנושא נדון באסיפה קודמת
הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט
הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(,
התש"ס2000-
הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית ,כמפורט:
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_________
הסבר :לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח .כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן
להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת לדיווח בלבד
סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל

.בעניין זה לא תיערך הצבעה אלא דיון בלבד

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא _________
2
הנושא  /ההחלטה ופרטיו :

כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת  (KPMG) 2020מינוי מחדש של סומך חייקין
הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג
תשומת לב :ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית .לטבלת ההמרה לחץ כאן
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית )ת_________ :(138
לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים  275ו)320-ו( לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא )ת_________ :(133
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

סעיף (60ב) לחוק החברות
הסבר :בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש ,ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת
ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע :לא
תשומת לב :ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה
בה.
_________
במקרה של אסיפת אג"ח
הוחלט על קיומו של עניין אחר_________ :
פירוט העניין האחר

_________
תשומת לב :פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן""/לא".
השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"" /לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא
"כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:
הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים :לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות )במקרה של אסיפה לפי :(350

_________
תשומת לב :שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
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תיקון גילוי
שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
ירד מסדר היום
הנושא נדון באסיפה קודמת
הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט
הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(,
התש"ס2000-
הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית ,כמפורט:

_________
הסבר :לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח .כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן
להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל

_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
3
הנושא  /ההחלטה ופרטיו :

מינוי מחדש של יאיר המבורגר כדירקטור בחברה
מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים  59ו 230-לחוק החברות
תשומת לב :ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית .לטבלת ההמרה לחץ כאן
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית )ת_________ :(138
לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים  275ו)320-ו( לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא )ת_________ :(133
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

_________
הסבר :בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש ,ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת
ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע_________ :
תשומת לב :ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה
בה.
_________
במקרה של אסיפת אג"ח
הוחלט על קיומו של עניין אחר_________ :
פירוט העניין האחר

_________
תשומת לב :פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן""/לא".
השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"" /לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא
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"כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:
הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים :לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות )במקרה של אסיפה לפי :(350

_________
תשומת לב :שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
תיקון גילוי
שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
ירד מסדר היום
הנושא נדון באסיפה קודמת
הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט
הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(,
התש"ס2000-
הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית ,כמפורט:

_________
הסבר :לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח .כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן
להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל

_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
4
הנושא  /ההחלטה ופרטיו :

מינוי מחדש של בן המבורגר כדירקטור בחברה
מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים  59ו 230-לחוק החברות
תשומת לב :ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית .לטבלת ההמרה לחץ כאן
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית )ת_________ :(138
לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים  275ו)320-ו( לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא )ת_________ :(133
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

_________
הסבר :בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש ,ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת
ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע_________ :
תשומת לב :ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה
בה.
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_________
במקרה של אסיפת אג"ח
הוחלט על קיומו של עניין אחר_________ :
פירוט העניין האחר

_________
תשומת לב :פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן""/לא".
השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"" /לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא
"כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:
הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים :לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות )במקרה של אסיפה לפי :(350

_________
תשומת לב :שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
תיקון גילוי
שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
ירד מסדר היום
הנושא נדון באסיפה קודמת
הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט
הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(,
התש"ס2000-
הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית ,כמפורט:

_________
הסבר :לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח .כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן
להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל

_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
5
הנושא  /ההחלטה ופרטיו :

מינוי מחדש של גדעון המבורגר כדירקטור בחברה
מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים  59ו 230-לחוק החברות
תשומת לב :ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית .לטבלת ההמרה לחץ כאן
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית )ת_________ :(138
לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים  275ו)320-ו( לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא )ת_________ :(133
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הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

_________
הסבר :בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש ,ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת
ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע_________ :
תשומת לב :ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה
בה.
_________
במקרה של אסיפת אג"ח
הוחלט על קיומו של עניין אחר_________ :
פירוט העניין האחר

_________
תשומת לב :פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן""/לא".
השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"" /לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא
"כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:
הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים :לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות )במקרה של אסיפה לפי :(350

_________
תשומת לב :שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
תיקון גילוי
שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
ירד מסדר היום
הנושא נדון באסיפה קודמת
הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט
הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(,
התש"ס2000-
הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית ,כמפורט:

_________
הסבר :לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח .כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן
להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל

_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
6
הנושא  /ההחלטה ופרטיו :
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מינוי מחדש של יואב מנור כדירקטור בחברה
מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים  59ו 230-לחוק החברות
תשומת לב :ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית .לטבלת ההמרה לחץ כאן
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית )ת_________ :(138
לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים  275ו)320-ו( לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא )ת_________ :(133
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

_________
הסבר :בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש ,ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת
ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע_________ :
תשומת לב :ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה
בה.
_________
במקרה של אסיפת אג"ח
הוחלט על קיומו של עניין אחר_________ :
פירוט העניין האחר

_________
תשומת לב :פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן""/לא".
השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"" /לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא
"כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:
הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים :לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות )במקרה של אסיפה לפי :(350

_________
תשומת לב :שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
תיקון גילוי
שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
ירד מסדר היום
הנושא נדון באסיפה קודמת
הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט
הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(,
התש"ס2000-
הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית ,כמפורט:

_________
הסבר :לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח .כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן
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להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל

_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
7
הנושא  /ההחלטה ופרטיו :

מינויו מחדש של דורון כהן כדירקטור בחברה
מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים  59ו 230-לחוק החברות
תשומת לב :ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית .לטבלת ההמרה לחץ כאן
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית )ת_________ :(138
לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים  275ו)320-ו( לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא )ת_________ :(133
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

_________
הסבר :בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש ,ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת
ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע_________ :
תשומת לב :ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה
בה.
_________
במקרה של אסיפת אג"ח
הוחלט על קיומו של עניין אחר_________ :
פירוט העניין האחר

_________
תשומת לב :פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן""/לא".
השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"" /לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא
"כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:
הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים :לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות )במקרה של אסיפה לפי :(350

_________
תשומת לב :שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
תיקון גילוי
שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
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ירד מסדר היום
הנושא נדון באסיפה קודמת
הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט
הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(,
התש"ס2000-
הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית ,כמפורט:

_________
הסבר :לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח .כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן
להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל

_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
8
הנושא  /ההחלטה ופרטיו :

מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה
מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים  59ו 230-לחוק החברות
תשומת לב :ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית .לטבלת ההמרה לחץ כאן
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית )ת_________ :(138
לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים  275ו)320-ו( לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא )ת_________ :(133
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

_________
הסבר :בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש ,ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת
ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע_________ :
תשומת לב :ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה
בה.
_________
במקרה של אסיפת אג"ח
הוחלט על קיומו של עניין אחר_________ :
פירוט העניין האחר

_________
תשומת לב :פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן""/לא".
השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"" /לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא
"כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:
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הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים :לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות )במקרה של אסיפה לפי :(350

_________
תשומת לב :שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
תיקון גילוי
שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
ירד מסדר היום
הנושא נדון באסיפה קודמת
הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט
הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(,
התש"ס2000-
הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית ,כמפורט:

_________
הסבר :לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח .כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן
להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל

_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
9
הנושא  /ההחלטה ופרטיו :

מינוי מחדש של מר אלי דפס כדירקטור בחברה
מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים  59ו 230-לחוק החברות
תשומת לב :ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית .לטבלת ההמרה לחץ כאן
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית )ת_________ :(138
לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים  275ו)320-ו( לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא )ת_________ :(133
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

_________
הסבר :בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש ,ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת
ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע_________ :
תשומת לב :ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה
בה.
_________
במקרה של אסיפת אג"ח
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הוחלט על קיומו של עניין אחר_________ :
פירוט העניין האחר

_________
תשומת לב :פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן""/לא".
השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"" /לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא
"כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:
הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים :לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות )במקרה של אסיפה לפי :(350

_________
תשומת לב :שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
תיקון גילוי
שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
ירד מסדר היום
הנושא נדון באסיפה קודמת
הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט
הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(,
התש"ס2000-
הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית ,כמפורט:

_________
הסבר :לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח .כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן
להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל

_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
10
הנושא  /ההחלטה ופרטיו :

אישור תנאי כהונתו של בן המבורגר המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון
עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף )273א( לחוק החברות
תשומת לב :ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית .לטבלת ההמרה לחץ כאן
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית )ת_________ :(138
לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים  275ו)320-ו( לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא )ת_________ :(133
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

_________
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הסבר :בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש ,ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת
ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע_________ :
תשומת לב :ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה
בה.
_________
במקרה של אסיפת אג"ח
הוחלט על קיומו של עניין אחר_________ :
פירוט העניין האחר

_________
תשומת לב :פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן""/לא".
השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"" /לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא
"כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:
הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים :לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות )במקרה של אסיפה לפי :(350

_________
תשומת לב :שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
תיקון גילוי
שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
ירד מסדר היום
הנושא נדון באסיפה קודמת
הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט
הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(,
התש"ס2000-
הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית ,כמפורט:

_________
הסבר :לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח .כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן
להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל

_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
11
הנושא  /ההחלטה ופרטיו :

מינוי מר נעים נג'אר כדח"צ בחברה
מינוי  /הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים )239ב( או  245לחוק החברות
תשומת לב :ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית .לטבלת ההמרה לחץ כאן
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אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא אישור הצעה פרטית )ת_________ :(138
לא עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים  275ו)320-ו( לחוק החברות.
אסמכתא של הדיווח האחרון בנושא )ת_________ :(133
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

_________
הסבר :בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש ,ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת
ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע_________ :
תשומת לב :ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה :לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה
בה.
_________
במקרה של אסיפת אג"ח
הוחלט על קיומו של עניין אחר_________ :
פירוט העניין האחר

_________
תשומת לב :פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן""/לא".
השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"" /לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא
"כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:
הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים :כן
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות )במקרה של אסיפה לפי :(350

האם המחזיק הינו בעל עניין אישי בהחלטה
תשומת לב :שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית .למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
תיקון גילוי
שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
ירד מסדר היום
הנושא נדון באסיפה קודמת
הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט
הנושא הוסף לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(,
התש"ס2000-
הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית ,כמפורט:

_________
הסבר :לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח .כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן
להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
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סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל

בהתאם לסעיף (239ב) לחוק החברות

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
צרוף דוח זימון האסיפה :זימון_אסיפה_כללית_isa.pdf__25042020
 .4צרופות
 4.1צרוף קובץ הכולל נוסח כתב הצבעה  /הודעות עמדה :כתב_הצבעה_isa.pdf_25042020
כן נוסח כתב הצבעה
לא הודעות עמדה
הסבר :במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,התשס"ו .2005-על החברה לרכז
את כלל הודעות העמדה )כמשמעותה בסעיף  88לחוק החברות בקובץ אחד( בו יצוין תאריך פרסום ההודעה ,מאת מי התקבלה ,והפניה לעמוד הרלוונטי בקובץ
המאוחד.
 4.2צרוף קובץ הכולל הצהרות מועמדים  /מסמכים נלווים אחרים :הצהרות_דירקטורים_isa.pdf_25042020
כן הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד
לא הצהרת דירקטור בלתי תלוי
כן הצהרת דירקטור חיצוני
_________ הצהרת מינוי נציג לנציגות
_________ שטר נאמנות מתוקן
_________ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350
_________ אחר

_________

קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע :מערכת ההצבעות
הסבר :זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.
 .5המניין החוקי לקיום האסיפה:

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם ,ע"י בא כח או באמצעות כתב הצבעה ,שני בעלי מניות המחזיקים ביחד מניות המקנות לא
.פחות מרבע מזכויות ההצבעה בחברה והמשתתפים מכוחן של כל המניות האמורות בהצבעה .
.6

בהעדר מניין חוקי ,האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך  , 07/06/2020בשעה , 14:00
בכתובת:

בית הראל" רח' אבא הלל  3רמת גן"

.

בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.
 .7המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל

ניתן לעיין בדוח המיידי בשעות העבודה המקובלות ,בתיאום מראש בטלפון03-7547090 :
במשרדי החברה "בית הראל" רח' אבא הלל  3רמת גן .
מזהה אסיפה_________ :
הערה :מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני .בדיווח הראשוני על האסיפה השדה נשאר ריק.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם
1

תפקיד

נטלי משען-זכאי

יועץ משפטי של החברה
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_________
הסבר :לפי תקנה  5לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים )התש"ל –  ,(1970דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד .עמדת סגל בנושא ניתן
למצוא באתר הרשות :לחץ כאן .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא )אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה(:
   
   

תאריך עדכון מבנה הטופס22/04/2020 :

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר :הראל השקעות
כתובת :אבא הלל  , 3רמת גן 
  5211802טלפון 03-7547111 , 03-7547575 :פקס03-7547100 :
דואר אלקטרוני
  natalym@harel-ins.co.il :אתר החברהwww.harel-group.co.il :

שמות קודמים של ישות מדווחת :הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ ,הראל השקעות ביטוח ופיננסים בע"מ ,הראל השקעות בביטוח בע"מ ,הראל המשמר השקעות
בע"מ
שם מדווח אלקטרוני :וילנצ'יק לוי נלינה תפקידו :עו"ד ,מזכיר החברה שם חברה מעסיקה :הראל חברה לביטוח בע"מ
כתובת :אבא הלל  , 3רמת גן  5211802טלפון 03-7549894 :פקס 03-7348421 :דואר אלקטרוניnalav@harel-ins.co.il :
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הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
("החברה")
 25באפריל 2020
לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

הנדון :דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת בהתאם לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ( 1970 -להלן" :תקנות דוחות
תקופתיים ומיידיים") וחוק החברות ,התשנ"ט ( 1999 -להלן" :חוק החברות") ניתנת בזאת הודעה ,על
כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה ביום א' 31 ,במאי  ,2020בשעה  ,14:00במשרדי החברה אשר
ב"בית הראל" ,דרך אבא הלל סילבר  ,3רמת-גן.
 .1סדר יומה של האסיפה:
להלן פרטים בדבר הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ,וההחלטות המוצעות:
 .1.1דיון בדוח התקופתי לשנת  :2019דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר 2019
ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת  .2019בעניין זה לא תיערך הצבעה אלא דיון
בלבד.
 .1.2מינוי רואה חשבון מבקר :מוצע לאשר למנות מחדש את סומך חייקין ,רואי חשבון ()KPMG
כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת  2020ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרם לשנת  .2020כמו כן ,יינתן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים לשנת .2019
 .1.3מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים :מוצע לאשר מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון
המפורטים להלן ,אשר אינם דירקטורים חיצוניים ,להמשך כהונה כדירקטורים בחברה עד
למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויים לכהונה מחדש :יאיר המבורגר (יו"ר הדירקטוריון),
בן המבורגר (סגן יו"ר הדירקטוריון) ,גדעון המבורגר ,יואב מנור ,דורון כהן ,יוסף צ'חנובר ואלי
דפס .ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד .יצוין כי הדירקטורים זכאים
לפטור ,ביטוח ושיפוי ,בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה ,וכן הם זכאים לגמול,
כפי שאושר להם על ידי האסיפה הכללית של החברה.1
לפרטים נוספים אודות חברי הדירקטוריון המועמדים לכהונה נוספת ראו סעיף  2להלן.
העתק מהצהרותיהם החתומות של הדירקטורים המועמדים לכהונה כאמור ,בהתאם לסעיף
224ב' לחוק החברות ,מצ"ב בנספח לדוח זה.
הדירקטורים החיצוניים של החברה ,פרופ' ישראל גלעד ,הגב' חוה-פרידמן שפירא והגב' מירי
לנט שריר ימשיכו בכהונתם על פי דין.

1

כמפורט בדיווח המיידי של החברה מיום  23באפריל  ,2020בעניין התאמות בשכר וכח האדם בקבוצה ,ובהמשך לבקשת
הדירקטורים בחברה להשתתף בתכנית ולתרום את חלקם ,ולאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון ,שכרם של
הדירקטורים יקוצץ למשך שנה ב.7%-

1

 .1.4אישור תנאי כהונתו של מר בן המבורגר המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה :מוצע לאשר
כי בן המבורגר יהיה זכאי לתשלום גמול דירקטורים וזאת בסכום שלא יעלה על גובה הגמול
השנתי וגמול ההשתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום המרבי ,כמפורט בתוספת הרביעית
לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס ( 2000להלן" :תקנות
הגמול") ,כמפורט בסעיף  3להלן.2
לפרטים אודות מינויו מחדש של בן המבורגר להמשך כהונה כדירקטור בחברה ,ראו סעיף 1.3
לעיל וסעיף  2להלן.
 .1.5מינוי מר נעים נג'אר כדירקטור חיצוני בחברה :מוצע למנות את מר נעים נג'אר כדירקטור
חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית המזומנת
בדוח זה .לפרטים נוספים בדבר החלטת המינוי ,ראו סעיף  4להלן.
 .2פרטים נוספים לעניין החלטה מס'  1.3שעל סדר היום  -מינוי מחדש של הדירקטורים:
להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)( )10לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ,אודות
חברי הדירקטוריון המכהנים המועמדים לכהונה נוספת:
יאיר המבורגר
שם:
7048671
מספר ת.ז
27.6.1946
תאריך לידה:
דרך הגנים , 29כפר שמריהו
מען להמצאת כתבי בי -דין:
ישראלית
נתינות:
ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטרו).
חברות בוועדת דירקטוריון:
לא
דירקטור חיצוני:
האם עובד של התאגיד ,חברה בת כן .יו"ר הדירקטוריון בחברה ,יו"ר דירקטוריון הראל חברה
לביטוח בע"מ ,יו"ר דירקטוריון הראל ביטוח מימון והנפקות
חברה קשורה או של בעל ענין:
בע"מ ,דירקטור בהראל פיננסים אחזקות בע"מ ,דירקטור
בהראל קרנות נאמנות בע"מ ,דירקטור בInterasco AEGA -
ודירקטור ב Turk Nippon Sigorta A.S. -ודירקטור בחברות
נוספות בקבוצת הראל.
.20.4.1982
מועד תחילת כהונה:
השכלה:
 BAבכלכלה ומדעי המדינה ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
דירקטור בדקלה חברה לביטוח בע"מ (עד ליום ,)31.12.2015
עיסוקים בחמש שנים אחרונות:
חבר בחבר נאמנים במכללה האקדמית נתניה (עד  ,)2017יו"ר
מכבי העולמי (עד  )2019וכהונה בחברות קבוצת הראל כמפורט
לעיל.
תאגידים (מלבד חברות הקבוצה) בהם קאדיד בע"מ ,קיידן בע"מ ,יו"ר המועצה הציבורית אלין -בית
נועם ,דירקטור בתזמורת הפילהרמונית ,חבר נאמנים
משמש כדירקטור:
באוניברסיטת תל-אביב ,חבר ועד מנהל חינוך לפסגות ,יו"ר
אגודת הידידים הישראלית של הספריה הלאומית ,סגן יו"ר
קרן פורום העתיד ישראל גרמניה ,חבר נאמנים האגודה לסכרת
נעורים (סוג  ,)1יו"ר איגוד חברות הביטוח ,יו"ר התאחדות
חברות לביטוח חיים.
האם בן משפחה של בעל עניין אחר אחיהם של גדעון המבורגר ונורית מנור ,גיסו של יואב מנור
ודודו של בן המבורגר .יאיר המבורגר ,גדעון המבורגר ונורית
בתאגיד:
מנור הינם בעלי השליטה בחברה.

 2ראו ה"ש  1לעיל.

2

בן המבורגר
032254625
14.3.1975
14 Cavendish Place, W1G 9DJ London, UK
אנגליה
לא
לא
כן

שם:
מס ת.ז:.
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי -דין:
נתינות:
חברות בוועדת דירקטוריון:
דירקטור חיצוני:
בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית:
האם עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה
לא
קשורה או של בעל ענין:
17.1.2017
מועד תחילת כהונה:
בוגר כלכלה וחשבונאות ,אוניברסיטת תל אביב .מוסמך
השכלה:
 MBAהתמחות במימון Columbia Business School, N.Y
בניו יורק.
מנכ"ל חברת נדל"ן משפחתית באנגליה HLO Advisory
התעסקות בחמש שנים אחרונות:
Limited
תאגידים (מלבד חברות הקבוצה) בהם  HLO Advisory Limitedוכן חברות נדל"ן משפחתיות
נוספות באנגליה
משמש כדירקטור:
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בן המבורגר הוא בנו של מר גדעון המבורגר ואחיינם של יאיר
המבורגר ונורית מנור .יאיר המבורגר ,גדעון המבורגר ונורית
בתאגיד:
מנור הינם בעלי השליטה בחברה.

גדעון המבורגר
שם:
7048663
מס' ת.ז:
9.6.1944
תאריך לידה:
פנקס , 64תל-אביב
מען להמצאת כתבי בי -דין:
ישראלית
נתינות:
לא
חברות בועדת דירקטוריון:
לא
דירקטור חיצוני:
האם עובד של התאגיד ,חברה בת כן .דירקטור בחברה ,נשיא קבוצת הראל ביטוח ופיננסים,
דירקטור בהראל פיננסים אחזקות בע"מ ,דירקטור בהראל
חברה קשורה או של בעל ענין:
ביטוח מימון והנפקות בע"מ ,דירקטור בInterasco AEGA -
ודירקטור בחברות נוספות בקבוצת הראל.
20.4.1982
מועד תחילת כהונה:
השכלה:
אקדמאית .בוגר  ,Chartert Insurance Instituteלונדון,
בתואר .FCII
כהונה בחברות קבוצת הראל כמפורט לעיל.
עיסוקים בחמש שנים אחרונות:
תאגידים (מלבד חברות הקבוצה) בהם דירקטור בחג שבט בע"מ ,דירקטור בח.ג .המבורגר השקעות
בע"מ ,דירקטור במכון ויצמן ,חבר בחבר הנאמנים
משמש כדירקטור:
באוניברסיטת בר אילן ,נשיא לשכת המסחר ישראל-שוויץ
וליכטנשטיין ונשיא כבוד וחבר הנהלת וראייטי ישראל.
האם בן משפחה של בעל עניין אחר אחיהם של יאיר המבורגר ונורית מנור וגיסו של יואב מנור.
יאיר המבורגר ,גדעון המבורגר ונורית מנור הינם בעלי השליטה
בתאגיד:
בחברה.

יואב מנור
שם:
00551168
מס' ת.ז:
4.1.1950
תאריך לידה:
פנקס  ,62תל אביב
מען להמצאת כתבי בי -דין:
ישראלית
נתינות:
לא
חברות בוועדת דירקטוריון:
לא
דירקטור חיצוני:
האם עובד של התאגיד ,חברה בת כן .דירקטור בחברה ,דירקטור בהראל חברה לביטוח בע"מ,
דירקטור בהראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ ,דירקטור
חברה קשורה או של בעל ענין:
בהראל פיננסים אחזקות בע"מ ,יו"ר דירקטוריון הראל
המשמר מחשבים בע"מ ודירקטור בחברות נוספות בקבוצת
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הראל.
.20.4.1982
מועד תחילת כהונה:
השכלה:
הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים .תואר  BSCבאוניברסיטת תל
אביב.
כהונה בחברות קבוצת הראל כמפורט לעיל.
עיסוקים בחמש שנים אחרונות:
תאגידים (מלבד חברות הקבוצה) בהם מנורים בע"מ.
משמש כדירקטור:
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בעלה של נורית מנור ,גיסם של יאיר המבורגר וגדעון המבורגר.
יאיר המבורגר ,גדעון המבורגר ונורית מנור הינם בעלי השליטה
בתאגיד:
בחברה.

דורון כהן
069418945
9.8.1964
אגוז  ,2רעות 71908
ישראלית
ועדת ביקורת.
לא

שם:
מס' ת.ז:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי -דין:
נתינות:
חברות בוועדת דירקטוריון:
דירקטור חיצוני:
האם עובד של התאגיד ,חברה בת
לא
חברה קשורה או של בעל ענין:
12.7.2006
מועד תחילת כהונה:
בוגר כלכלה ומנהל עסקים ומוסמך במנהל עסקים (התמחות
השכלה:
ראשית מימון) ,האוניברסיטה העברית ירושלים.
דירקטור בחברה ,דירקטור בהראל פיננסים אחזקות בע"מ,
עיסוקים בחמש שנים אחרונות:
סגן יו"ר ועדת השקעות תלויות תשואה (עמיתים) של קבוצת
הראל ,דירקטור בהראל פיננסים אלטרנטיב נדל"ן (החל מיום
 ,)23.10.2018דירקטור בהראל ביטוח (עד  ,)7.10.2018יו"ר
דירקטוריון אי.אם.איי (עד  )7.10.2018יו"ר ועדת אשראי של
קבוצת הראל (עד ליום  ,)29.2.2016דירקטור בכלכלית
ירושלים בע"מ (עד למיזוגה עם מבנה בע"מ) .ייעוץ כלכלי
ועסקי.
תאגידים (מלבד חברות הקבוצה) בהם מבנה בע"מ ,צ'מפיון מוטורס בע"מ ,אמקול בע"מ ,טריגר די.
סי .בע"מ וטריגר די .סי .אחזקות בע"מ.
משמש כדירקטור:
האם בן משפחה של בעל עניין אחר לא
בתאגיד:
יוסף צ'חנובר
5991468
1.10.1933
אמירים  ,12סביון
ישראלית
לא
לא

שם:
מס ' ת.ז:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי -דין:
נתינות:
חברות בוועדת דירקטוריון:
דירקטור חיצוני:
האם עובד של התאגיד ,חברה בת חברה
לא
קשורה או של בעל ענין:
21.1.1995
מועד תחילת כהונה:
השכלה:
עו"ד .בעל תואר  M.Jurisבמשפטים מאוניברסיטת ירושלים,
תואר  LLMמשפטים מטעם אוניברסיטת Berkeley
בקליפורניה ,בוגר מינהל עסקים באוניברסיטה העברית (ללא
הגשת עבודת גמר) Phd ,בפילוסופיה מאוניברסיטת בוסטון.
דירקטור בחברה ,דירקטור בהראל פיננסים אלטרנטיב נדל"ן
עיסוקים בחמש שנים אחרונות:
בע"מ (החל מ ,)2019-דירקטור בהראל פיננסים אחזקות בע"מ
(החל מ )2019-ודירקטור בקבוצת עזריאלי בע"מ (עד .)2019
תאגידים אחרים (מלבד חברות יו"ר ונשיא עתידים ניהול קרנות בע"מ ,יו"ר ונשיא ע.י.צ
בע"מ ,דירקטור במוזיאון ישראל (חל"צ) ,חבר קרן אלי ויזל-
הקבוצה) בהם משמש כדירקטור:
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ישראל ,יו"ר קרן יעקב איסלר ,ראש חבר הנאמנים במרכז דיין
 אוניברסיטת תל אביב ,דירקטור במפעל הפיס (חל"צ),דירקטור בעמותת הקרן הלאומית למדע ,יו"ר י.צ עטרה
מיזמים בע"מ ,חבר בעמותה לגנטיקה קלינית ודירקטור
בתעשייה האווירית לישראל בע"מ.
האם בן משפחה של בעל עניין אחר לא
בתאגיד:

שם:
מס' ת.ז:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
מועד תחילת כהונה:
חבר בוועדות הדירקטוריון:

אלי דפס
052016631
31.7.1953
הזית  ,24מזכרת בתיה
ישראלית
2.5.2018
ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (נוסטרו) ,ועדת ביקורת.

מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני לפי חוק לא
החברות:
עובד של החברה ,חברה-בת שלה ,של לא
חברה קשורה לה או של בעל עניין בה:
תואר ראשון במדעי המדינה ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה-
השכלה:
אוניברסיטת בר אילן.
תואר שני במדעי המדינה/ביטחון לאומי מאוניברסיטת חיפה
והמכללה לביטחון לאומי בצה"ל.
דירקטור בחברה ,דירקטור בהראל חברה לביטוח בע"מ ,חבר
עיסוקים בחמש שנים אחרונות:
ועדה לניהול סיכונים של הראל ביטוח ,מנכ"ל שירותי בריאות
כללית (עד  )2017ויו"ר דירקטוריון בחברות בנות של שירותי
בריאות כללית (עד .)2017
תאגידים (מלבד חברות הקבוצה) בהם יו"ר דירקטוריון אל-על נתיבי אוויר בע"מ ,יו"ר דירקטוריון
רפאל בתי חולים בע"מ.
משמש כדירקטור:
האם בן משפחה של בעל עניין אחר לא
בתאגיד:

 .3פרטים נוספים לעניין החלטה מס'  1.4שעל סדר היום  -אישור תנאי כהונתו של מר בן המבורגר
המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה.
בן המבורגר הוא בנו של מר גדעון המבורגר ואחיינם של יאיר המבורגר ונורית מנור .יאיר המבורגר,
גדעון המבורגר ונורית מנור הינם בעלי השליטה בחברה ,כמפורט בסעיף  5להלן.
בן המבורגר הינו בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ,אוניברסיטת תל אביב .ותואר שני MBA
התמחות במימון .Columbia Business School, N.Y
בן המבורגר מכהן כמנכ"ל חברת הנדל"ן  HLO Advisory Limitedאשר פועלת באנגליה וכן מכהן
כדירקטור בחברות נדל"ן נוספות באנגליה ,והוא ממשיך לכהן בתפקידיו הנוכחיים במקביל
לכהונתו כדירקטור בחברה.
יצוין ,כי בן המבורגר כיהן כדירקטור בחברה וכיו"ר דירקטוריון הראל פיננסים אחזקות בע"מ,
חברה בת של החברה ,מיום  1בנובמבר  2006עד ליום  21בדצמבר  .2010בנוסף ,כיהן בן המבורגר
כמנכ"ל החברה מיום  24במרץ  2010עד ליום  21בדצמבר .2010
בן המבורגר מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  17בינואר .2017
פרטים נוספים אודות בן המבורגר ,ראו בסעיף  2לעיל.
במסגרת אישור מינויו של מר בן המבורגר כדירקטור בחברה ,האסיפה הכללית של החברה
שהתקיימה ביום  17בינואר  2017אישרה ,כי בן המבורגר יהיה זכאי לתשלום החזר הוצאות טיסה
מאת החברה עבור השתתפותו בישיבות הדירקטוריון של החברה .באותה עת ,מקום מושבו של בן
המבורגר היה בלונדון ,והחברה נשאה בעלויות טיסותיו לישיבות הדירקטוריון אשר התקיימו
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במשרדי החברה ברמת גן .אישור זה של האסיפה הכללית של החברה היה בתוקף למשך שלוש
שנים אשר הסתיימו ביום  16בינואר  .2020לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  11בדצמבר
( 2016אסמכתא.)2016-01-087390 :
בהתאם להודעה שהעביר לאחרונה מר בן המבורגר לחברה ,הוא צפוי לשוב להתגורר בישראל בעוד
מספר חודשים .על כן ,החברה מבקשת לשנות את התגמול שיקבל מר בן המבורגר על כהונתו
כדירקטור ,כך שישולם למר בן המבורגר תגמול כמפורט להלן.
החל ממועד אישור האסיפה ,מר בן המבורגר יקבל מהחברה גמול שלא יעלה על גובה הגמול השנתי
וגמול ההשתתפות בגובה הסכומים השווים לסכום המרבי ,כמפורט בתוספת הרביעית לתקנות
הגמול ,בהתאם לדרגתה של החברה ,כפי שתהא מעת לעת ,וזאת בדומה לסכום אשר משולם לשאר
הדירקטורים בחברה ובכללם הדירקטורים החיצוניים (מלבד בעלי השליטה בחברה ,מר יאיר
המבורגר ומר גדעון המבורגר וגיסם מר יואב מנור ,המקבלים שכר מאת החברה ,בהתאם לאישורה
של האסיפה הכללית שנתקבל בהתאם להוראות הדין ותקנון החברה).
ככל שבן המבורגר ימונה לתפקיד נוסף כדירקטור בחברות הבת של החברה וכן כחבר בוועדות
דירקטוריון של החברה או חברות הבת של החברה בהן ימונה כדירקטור ,הוא יהיה זכאי גם לגמול
ההשתתפות בישיבות הפורומים כאמור ,וזאת בדומה לסכום המשולם לשאר הדירקטורים
בפורומים אלה ,ובכללם לדירקטורים החיצוניים.
ההחלטה כמפורט בסעיף זה לעיל אושרה על-ידי ועדת התגמול וכן על ידי דירקטוריון החברה,
ביום  21באפריל  2020וביום  23באפריל  ,2020בהתאמה.
בהתאם לאמור בתקנה 1ב(א) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) ,תש"ס,2000 -
ההתקשרות עם מר בן המבורגר אינה טעונה אישור האסיפה הכללית באופן הנדרש לגבי התקשרות
עם בעל שליטה ,שכן מתקיימות לגביה הוראות סעיף 1ב(א)( )3ועל כן הרוב הנדרש לאישור
ההתקשרות הינו רוב רגיל בלבד.
יצוין ,כי התשלום כאמור לבן המבורגר תואם את מדיניות התגמול של החברה ,אשר אושרה על
ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  30בנובמבר .2017
 .3.1תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי כהונתו של בן המבורגר
דירקטוריון החברה החליט ,פה אחד ,לאשר לבן המבורגר גמול דירקטורים וזאת בדומה לסכום
אשר משולם לשאר הדירקטורים בחברה ובכללם הדירקטורים החיצוניים ,והכל כמפורט לעיל,
ולאחר קבלת אישור והמלצת ועדת התגמול פה אחד ,וזאת לאחר שקיים דיון בעניין ,ונוכח
השכלתו וניסיונו של בן המבורגר ,וכן היכרותו עם פעילותה של החברה ,נוכח תפקידיו הקודמים
בחברה.
 .3.2הדירקטורים אשר השתתפו בהחלטה בנוגע לאישור תנאי כהונתו של בן המבורגר
ועדת התגמול של החברה ,בישיבתה מיום  21באפריל  ,2020החליטה להמליץ ,פה אחד ,בכפוף
לאישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה ,לאשר את תנאי כהונתו של בן
המבורגר ,כמפורט בדוח זה .בישיבה השתתפו הדירקטורים הבאים :מר ישראל גלעד ,הגב' חוה
פרידמן שפירא והגב' מירי לנט שריר.
דירקטוריון החברה ,בישיבתו ביום  23באפריל  ,2020החליט לאשר ,פה אחד את תנאי כהונתו
של בן המבורגר ,בכפוף לאישור האסיפה הכללית .בישיבה השתתפו :מר דורון כהן ,מר יוסף
צ'חנובר ,מר אלי דפס ,פרופ' ישראל גלעד ,הגב' מירי לנט שריר והגב' חוה פרידמן שפירא.
ה"ה יאיר המבורגר ,גדעון המבורגר ויואב מנור לא השתתפו בחלק זה של ישיבה ,בשל היותם
קרובים של בן המבורגר ועל כן בעלי עניין אישי בהחלטה ,כאמור בסעיף  3.33.3להלן .מר בן
המבורגר לא השתתף בחלק זה של הישיבה.
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 .3.3שמות הדירקטורים שלהם עניין אישי בהחלטה
בן המבורגר הינו בנו של מר גדעון המבורגר ואחיינם של מר יאיר המבורגר והגב' נורית מנור,
הנשואה למר יואב מנור שהינו דירקטור בחברה .על כן ,יאיר המבורגר ,גדעון המבורגר ויואב
מנור עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהחלטה.
 .4פרטים נוספים לעניין החלטה מס'  1.5שעל סדר היום – מינוי מר נעים נג'אר כדירקטור חיצוני
בחברה:
מוצע למנות את מר נעים נג'אר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,החל מיום
אישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה .בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  23באפריל
 ,2020בכפוף לאישור המינוי באסיפה הכללית ,ימונה הדירקטור החיצוני כחבר בוועדת הביקורת
ובוועדת התגמול של החברה.
ביום  23באפריל  ,2020קבע דירקטוריון החברה כי בהסתמך על ניסיונו ,השכלתו והכשרתו ניתן
לסווג את מר נעים נג'אר כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית בהתאם לתקנות
החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות
מקצועית) ,התשס"ו.2005-
להלן פרטים אודות מר נעים נג'אר ,לפי מיטב ידיעת החברה:
נעים נג'אר
שם:
028162824
ת.ז:
כן.
מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני:
06.10.1970
תאריך לידה:
רח'  5093/20נצרת
מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית.
נתינות:
בכפוף לאישורו כדח"צ ימונה כחבר בוועדת
חברות בוועדות דירקטוריון:
הביקורת ובוועדת התגמול של החברה.
האם עובד של התאגיד ,חברה בת חברה קשורה לא.
או של בעל עניין:
החל ממועד אישור האסיפה הכללית.
מכהן כדירקטור מיום:
כן.
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
בוגר חשבונאות וכלכלה ,האוניברסיטה העברית,
השכלה:
מוסמך במנהל עסקים ,אוניברסיטת חיפה.
בוגר קורס "הכשרת דירקטורים בתאגידים" מטעם
לשכת רואי החשבון בישראל.
שותף מנהל משרד רו"ח גרסט ,שדה ,קירזון ,נג'אר,
עיסוקים בחמש שנים אחרונות:
מייסד ומנכ"ל חברת ייעוץ והשקעות (נ.נ– .נצרת)
בע"מ ,חבר המועצה המנהלית של בנק ישראל (החל
מ ,)2018-מנהל כספים בפוליפוני לחינוך בע"מ ,יו"ר
מועדון הכדורגל אלאתיחאד נצרת.
לא.
תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:
לא.
האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:
ישמש כדירקטור שהחברה רואה אותו כבעל כן.
מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף
(92א)(:)12

עותק מהצהרתו החתומה של מר נעים נג'אר ,בהתאם לסעיפים  241ו224-ב' לחוק החברות ,מצ"ב
בנספח לדוח זה.
גמול דח"צ – מר נעים נג'אר
בהתאם לסיווגו של מר נעים נג'אר על ידי דירקטוריון החברה כדירקטור חיצוני מומחה ,מר נעים
נג'אר יהיה זכאי עבור כהונתו כדח"צ בחברה לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בגובה
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"הסכום המרבי" הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס-
( 2000להלן בסעיף זה" :התקנות") ,וזאת לפי דרגה ה' שבתוספת הרביעית לתקנות.3
 .5בעלי השליטה בחברה
למיטב ידיעת החברה ,בעלי השליטה בחברה ,כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף  268לחוק
החברות ,הינם :יאיר המבורגר (שהינו גם יו"ר הדירקטוריון) ,גדעון המבורגר (שהינו גם דירקטור
בחברה) ונורית מנור ,המחזיקים (נכון ליום  23באפריל  ,)2020במישרין ובעקיפין (בעיקר באמצעות
ג.י.ן .יעוץ כלכלי וניהול השקעות  2017שותפות מוגבלת)  99,640,487מניות בחברה ,המהוות ,נכון
לאותו מועד  46.49%מהון מניות ומזכויות ההצבעה בחברה.
 .6פרטים בדבר כינוס האסיפה
 .6.1מקום כינוס האסיפה ומועדה
האסיפה תתקיים ביום א' 31 ,במאי  2020בשעה  14:00במשרדי החברה אשר ב"בית הראל"
דרך אבא הלל  ,3רמת-גן (להלן" :משרדי החברה") או לחלופין ,בהתקיים מגבלות להתכנסות
בשל התפשטות נגיף הקורונה ,באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיזית .4ככל שהחברה תקיים את
האסיפה באמצעי תקשורת ולא בהתכנסות ,תודיע על כך החברה בהודעה נפרדת אשר תכלול
את פרטי ההתקשרות באמצעי תקשורת.
ככל שלא יתקיים מניין חוקי תוך חצי שעה מהמועד האמור ,תידחה האסיפה ליום א' 7 ,ביוני
 ,2020באותו מקום ובאותה השעה (להלן" :האסיפה הנדחית").
 .6.2מניין חוקי
מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם ,ע"י בא כח או באמצעות כתב הצבעה ,שני
בעלי מניות המחזיקים ביחד מניות המקנות לא פחות מרבע מזכויות ההצבעה בחברה
והמשתתפים מכוחן של כל המניות האמורות בהצבעה.
באסיפה נדחית אם לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה יהוו שני מחזיקי מניות הנוכחים
בעצמם או על-ידי בא כוח מנין חוקי.
 .6.3הרוב הנדרש
 .6.3.1הרוב הנדרש לאישור החלטות  1.2עד  1.31.4על סדר יומה של האסיפה הכללית (מינוי
רו"ח מבקר ,מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים ,אישור תנאי כהונתו של בן
המבורגר) הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף בהצבעה ,הנוכחים
בהצבעה בעצמם או באמצעות ייפוי כח.
 .6.3.2הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שבסעיף ( 1.5מינוי מר נעים נג'אר כדח"צ בחברה) ,הינו
רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה ,בעצמם או
באמצעות ייפויי כוח ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
( א)

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות
שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה ,המשתתפים

 3ראו ה"ש  1לעיל.
 4ראו הודעת רשות ניירות ערך מיום .16.3.2020

8

בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון
קולות הנמנעים;
( ב)

סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על
שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 .6.3.3בהתאם להוראות חוק החברות ,קודם להצבעה לאישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.5
לעיל ,יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה ,להודיע לחברה האם יש לו עניין
אישי באישור ההחלטה ,או אם לאו .לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה
– לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה .יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של
עניין אישי כאמור לעיל ,חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות
כתב הצבעה (לרבות הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) ,כמפורט בכתב
ההצבעה המצורף לדוח זה .הוראה זו תחול גם על שלוח או על מיופה כוחו של בעל מניה
בחברה.
 .6.4הזכאים להצביע באסיפה
 .6.4.1המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל ,כאמור
בסעיף (182ב) ו(-ג) לחוק החברות ,ובתקנה  3לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת
עמדה) ,תשס"ו ,2005-הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול
ביום ה' ,ה 30-באפריל ( 2020להלן" :המועד הקובע") .אם לא יתקיים מסחר במועד
הקובע אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
 .6.4.2בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית),
התש"ס( 2000-להלן" :תקנות הוכחת בעלות") ,בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר
הבורסה לניירות ערך בתל -אביב בע"מ ,ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומה במרשם
בעלי המניות על שם חברה לרישומים ,ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד
הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.
 .6.4.3בעלי המניות של החברה במועד הקובע ,רשאים להצביע בהחלטות שעל סדר היום ,באופן
אישי או על ידי שלוח ,או באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח זה או באמצעות מערכת
ההצבעה האלקטרונית .כתב מינוי שלוח להצבעה יש להפקיד במשרדי החברה לפחות שני
ימי עסקים לפני המועד הקובע לאסיפה .שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.
 .6.4.4בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה ,זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר
הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו ,בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו
תמורת דמי משלוח בלבד ,אם ביקש זאת ,וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון
ניירות ערך מסוים.
 .6.5הצבעה באמצעות כתב הצבעה
 .6.5.1בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטת לעיל ,באמצעות
כתב הצבעה המצורף לדוח זה .נוסח כתב הצבעה והודעת עמדה (ככל שיהיו) בגין האסיפה
האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת:
( www.magna.isa.gov.ilלהלן" :אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות
ערך בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה") בכתובת .www.tase.co.il
 .6.5.2בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות
העמדה (ככל שיהיו).
 .6.5.3בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר ,אם
ביקש זאת ,וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים .כן ,בעל מניות
9

לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית.
 .6.5.4חבר הבורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע ,בדואר אלקטרוני ,בלא
תמורה ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה ,באתר ההפצה ,לכל בעל מניות לא רשום המחזיק
ניירות ערך באמצעותו ,אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין
לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי
משלוח בלבד.
 .6.5.5בהצבעה בכתב יציין בעל המניות על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו,
וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות – אם מדובר
בבעל מניה לא רשום (כמשמעו לפי סעיף  )1(177לחוק החברות) ,ובצירוף צילום תעודת
הזהות של בעל המניה או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות .כתב ההצבעה
והמסמכים כאמור חייבים להגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות
לפני מועד כינוס האסיפה.
 .6.5.6בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו למשוך את
כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו ,עד  24שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית .היה
ועשה כן ,יוכל להצביע רק במהלך האסיפה הכללית עצמה.
 .6.5.7בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים
או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו  10,718,939מניות) ,וכן מי שמחזיק
בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה אשר אינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה
כהגדרתו בסעיף  268לחוק (היינו  5,735,914מניות) ,זכאי בעצמו או באמצעות שלוח
מטעמו ,לאחר כינוס האסיפה הכללית ,לעיין במשרדה הרשום של החברה ,בשעות העבודה
המקובלות ,בכתבי ההצבעה.
 .6.6הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית
 .6.6.1בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה
האלקטרונית ,כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").
 .6.6.2חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע ,בדואר אלקטרוני ,בלא
תמורה ,קישורית לנוסח כתב ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית ,לכל בעל מניות
לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו ,אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה
כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור.
 .6.6.3חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי
סעיף 44יא(4א)( )3לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים
ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת") ,ואולם חבר
בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה
 12:00של המועד הקובע ,הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע
במערכת ,לפי תקנה (13ד) לתקנות הצבעה בכתב.
 .6.6.4חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה
האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת
הרשימה") ,לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר
מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת
המקושרות למחשב הבורסה ,את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה
האלקטרונית.
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 .6.6.5בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ,רשאי לציין את אופן הצבעתו
ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .הצבעה באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש ()6
שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת") ,ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול
עד למועד נעילת המערכת.
 .6.7הודעות עמדה
 .6.7.1המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הוא עד  10ימים לפני
מועד האסיפה .בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה ,בלא תמורה ,את הודעות
העמדה שהגיעו אליה .החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה
שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף (88ג) לחוק החברות ,עד חמישה ( )5ימים
לפני מועד האסיפה.
 .6.7.2חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני ,בלא תמורה ,קישורית לנוסח הודעות העמדה באתר
ההפצה לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו ,לא יאוחר מתום יום העסקים
שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע ,לפי המאוחר ,אלא אם כן
הודיע בעל המניות ,כאמור בתקנה (4ג)( )2לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה),
התשס"ו , 2005-לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור ,או שהוא
מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הודיע בעל המניות
כי הוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה תמורת דמי משלוח ,ישלח חבר הבורסה גם את
הודעות העמדה תמורת דמי משלוח בלבד.
 .6.7.3החברה תשלח לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות נוסח של כל הודעת עמדה ,לא
יאוחר מיום עסקים אחד שלאחר קבלתו; הודעת עמדה הכוללת את תגובת הדירקטוריון
כאמור בסעיף (88ג) לחוק החברות ,תישלח לבעלי מניות כאמור ,ביום המצאתה לרשות
ניירות ערך ולבורסה.
 .6.8המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום
היה ולאחר פרסום זימון זה יבקש בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ,בהתאם
להוראות סעיף (66ב) לחוק החברות ,יתכן שהנושא יתווסף לסדר היום ,ובמקרה זה ניתן יהיה
לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה ובאתר הבורסה .המועד
האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הוא עד
שבעה ( )7ימים לאחר מועד זימון האסיפה.
 .7נציג החברה ועיון במסמכים
נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח מיידי זה הינה עו"ד נטלי משען-זכאי ,היועצת המשפטית של
החברה ,מרחוב אבא הלל  ,3רמת-גן .טלפון ;03-7547090 :פקס.03-7548001 :
ניתן לעיין בדו"ח מיידי זה בשעות העבודה המקובלות ,בתיאום מראש בטלפון.03-7547090 :

בכבוד רב,
נטלי משען-זכאי ,היועצת המשפטית
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
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נספח הצהרות
דירקטורים

 19באפריל 2020
לכבוד
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ("החברה")

בהתאם להוראת סעיף 224ב לחוק החברות ,תשנ"ט"( 1999 -חוק החברות") הנני להצהיר ,כי יש
בידי הכישורים הנדרשים ,כמפורט בפרטים לגביי בדוחות הכספיים של החברה ,והיכולת להקדיש
את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
כמו כן ,הריני להצהיר כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים  227 - 226לחוק
החברות.

בברכה,

יואב מנור

 19באפריל 2020
לכבוד
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ("החברה")

בהתאם להוראת סעיף 224ב לחוק החברות ,תשנ"ט"( 1999 -חוק החברות") הנני להצהיר ,כי יש
בידי הכישורים הנדרשים ,כמפורט בפרטים לגביי בדוחות הכספיים של החברה ,והיכולת להקדיש
את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.
כמו כן ,הריני להצהיר כי לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים  227 - 226לחוק
החברות.

בברכה,

אלי דפס

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) ,תשס"ו2005-
חלק ראשון
.1

שם החברה :הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ (להלן" :החברה").

.2

סוג האסיפה :אסיפה שנתית ומיוחדת (להלן" :האסיפה").

.3

המועד והמקום לכינוס האסיפה :יום א' 31 ,במאי  ,2020בשעה  14:00במשרדי החברה אשר
ב"בית הראל" ,דרך אבא הלל סילבר  ,3רמת-גן.

.4

פירוט הנושא שעל סדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
על סדר יומה של האסיפה הכללית יעמוד אישור הנושא הבא:
.4.1

דיון בדוח התקופתי לשנת  :2019דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר
 2019ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת  .2019בעניין זה לא תיערך הצבעה
אלא דיון בלבד.

.4.2

מינוי רואה חשבון מבקר :מוצע לאשר למנות מחדש את סומך חייקין ,רואי חשבון
( )KPMGכרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת  2020ולהסמיך את דירקטוריון
החברה לקבוע את שכרם לשנת  .2020כמו כן ,יינתן דיווח על שכרם של רואי החשבון
המבקרים לשנת .2019

.4.3

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים :מוצע לאשר מינוי מחדש של חברי
הדירקטוריון המפורטים להלן ,אשר אינם דירקטורים חיצוניים ,להמשך כהונה
כדירקטורים בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויים לכהונה מחדש :יאיר
המבורגר (יו"ר דירקטוריון) ,בן המבורגר (סגן יו"ר דירקטוריון) ,גדעון המבורגר ,יואב
מנור ,דורון כהן ,יוסף צ'חנובר ואלי דפס .ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור
תיעשה בנפרד .לפרטים נוספים ראו סעיף  2בדוח הזימון של האסיפה אשר כתב הצבעה
זה מצורף לו ("דוח הזימון").

.4.4

אישור תנאי כהונתו של מר בן המבורגר המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה :מוצע
לאשר את מינויו מחדש של בן המבורגר (סגן יו"ר דירקטוריון בחברה) ,להמשך כהונה
כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה השנתית שלאחר מינויו לכהונה מחדש .לפרטים
נוספים ראו סעיף  3בדוח הזימון.

.4.5

מינוי מר נעים נג'אר כדירקטור חיצוני בחברה :מוצע למנות את מר נעים נג'אר
כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה
הכללית המזומנת בדוח זימון האסיפה .לפרטים נוספים בדבר החלטת המינוי ,ראו סעיף
שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .בדוח הזימון.
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.5

המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת
ניתן לעיין בדוח המיידי ובנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה ,בשעות העבודה
המקובלות ,לאחר תיאום טלפוני בטלפון מס' .03-7547090 :כמו כן ,ניתן לעיין בדוח זה ולמצוא
את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו:
 www.magna.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו.www.maya.tase.co.il :

.6

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות באסיפה
.6.1

הרוב הנדרש לאישור החלטות שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא 4.2.עד שגיאה! מקור
ההפניה לא נמצא.שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא 4.4.על סדר יומה של האסיפה
הכללית (מינוי רו"ח מבקר ,מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים ואישור תנאי
כהונתו של בן המבורגר) הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף
בהצבעה ,הנוכחים בהצבעה בעצמם או באמצעות ייפוי כח.

.6.2

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שבסעיף ( 4.5מינוי מר נעים נג'אר כדח"צ בחברה) ,הינו
רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה ,בעצמם או
באמצעות ייפויי כוח ,ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
( א)

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות
שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטה ,המשתתפים
בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון
קולות הנמנעים;

( ב)

סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על
שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם להוראות חוק החברות ,קודם להצבעה לאישור ההחלטה האמורה בסעיף  4.5לעיל,
יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה ,להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור
ההחלטה ,או אם לאו .לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה – לא יצביע באסיפה
וקולו לא יימנה .יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל ,חלה גם
על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה (לרבות הצבעה באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרונית) ,כמפורט בכתב הצבעה זה .הוראה זו תחול גם על שלוח או על
מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.
.7

תוקף כתב ההצבעה
לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות (לרבות אישור בעלות באמצעות מערכת
ההצבעה האלקטרונית) של בעל המניות הלא רשום 1או צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת

 1בעל מניות לא רשום הנו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם
בעלי המניות על שם חברה לרישומים.
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התאגדות ,אם בעל המניות רשום בספרי החברה ,ויש להמציאו לחברה עד ארבע ( )4שעות לפני
מועד האסיפה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית ,כמפורט בסעיף  6.6לדוח הזימון ,עד מועד נעילת המערכת ,שש ( )6שעות לפני
מועד כינוס האסיפה.
.8

מען החברה למסירת כתבי ההצבעה :הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ" ,בית
הראל" ,דרך אבא הלל סילבר  ,3רמת-גן (לידי עו"ד נטלי משען-זכאי).

.9

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות :עד עשרה ( )10ימים לפני
מועד כינוס האסיפה .דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה עד חמישה
( )5ימים לפני מועד האסיפה.

.10

כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה :אתר ההפצה של
רשות ניירות ערך בכתובת  ,www.magna.isa.co.ilואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך
בתל-אביב בע"מ בכתובת .www.maya.tase.co.il

.11

יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום ,לרבות הוספת נושא לסדר
היום ,וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה ,וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה
שהתפרסמו בדיווחי החברה באתרים המנויים לעיל.

.12

ציון כי בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר ,אם
ביקש זאת ,וכי בקשה לעני ין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן כי בעל מניות לא
רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית.

.13

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדוא"ל בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות
העמדה באתר ההפצה ,מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו ,אלא אם כן הודיע
לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה
בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

.14

בעל מניות אחד או יותר ,אשר במועד הקובע ,מחזיק במניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים
( )5%או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה ,וכן מי שמחזיק במועד הקובע בשיעור כאמור
מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה ,2זכאי בעצמו או
באמצעות שלוח מטעמו ,לאחר כינוס האסיפה הכללית ,לעיין במשרדה הרשום של החברה,
בשעות העבודה המקובלות ,בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה כמפורט בתקנות החברה (הצבעה
בכתב והודעות עמדה) ,תשס"ו .2005 -
יצוין ,כי נכון למועד זה ,כמות המניות המהווה חמישה אחוזים ( )5%מסך כל זכויות ההצבעה
בחברה הינה  10,718,939מניות רגילות של החברה .כמות המניות המהוות חמישה אחוזים ()5%

 2כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף  268לחוק החברות.

4

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה ,הינה  5,735,914מניות
רגילות של החברה.
.15

המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן ,ככל שיידרש :ככל שתתבקש הוספת
נושא לסדר היום של האסיפה ,המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה 14
יום ממועד זימון האסיפה.

.16

ביטול כתב ההצבעה :בעל מניות רשאי ,עד  24שעות לפני מועד כינוס האסיפה ,לפנות למשרדה
הרשום של החברה ,ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה ,או עובד אחר
שימונה לעניין זה ,למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

.17

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.

5

חלק שני

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים
בע"מ;
"בית הראל" ,דרך אבא הלל סילבר ,3
רמת-גן;
;52-003398-6
יום א' 31 ,במאי  ,2020בשעה ;14:00
"בית הראל" ,דרך אבא הלל סילבר ,3
רמת-גן;
שנתית ומיוחדת;
סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל
אביב בע"מ שיחול ביום ה' 30 ,באפריל
.2020

שם החברה:
מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה):
מס' החברה:
מועד האסיפה:
מקום האסיפה:
סוג האסיפה:
המועד הקובע:

פרטי בעלי המניות:
שם בעל המניות:
מס' זהות:

____________________
____________________

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:
מס' דרכון:
המדינה שבה הוצא:
בתוקף עד:

____________________
____________________
____________________

אם בעל המניות הוא תאגיד:
מס' תאגיד:
מדינת ההתאגדות:

____________________
____________________

בעל עניין ,נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (אנא סמן את התשובה הנכונה):

3
4

האם הנך בעל עניין 3בחברה?

כן

לא

האם הנך נושא משרה בכירה 4בחברה?

כן

לא

האם הנך משקיע מוסדי?5

כן

לא

"בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח"( 1968 -חוק ניירות ערך").
"נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף (37ד) לחוק ניירות ערך.

6

אופן ההצבעה:
הנושא על סדר היום

אופן ההצבעה

האם אתה בעל עניין אישי

(אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה)

באישור ההחלטה:6

בעד
1

נגד

נמנע

כן7

לא

אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר  -משרד סומך
חייקין ,רואי חשבון ()KPMG

2

אישור מינויו מחדש של יו"ר הדירקטוריון ,יאיר המבורגר

3

אישור מינויו מחדש של סגן יו"ר הדירקטוריון ,בן המבורגר

_______

_______

_______

_______

4

אישור מינויו מחדש של הדירקטור גדעון המבורגר

_______

_______

5

אישור מינויו מחדש של הדירקטור יואב מנור

_______

_______

6

אישור מינויו מחדש של הדירקטור דורון כהן

_______

_______

7

אישור מינויו מחדש של הדירקטור יוסף צ'חנובר

_______

_______

8

אישור מינויו מחדש של הדירקטור אלי דפס

_______

_______

9

אישור תנאי כהונתו של בן המבורגר המכהן כסגן יו"ר
דירקטוריון החברה

10

_______

אישור מינוי נעים נג'אר כדירקטור חיצוני בחברה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף  )1(177לחוק החברות)  -כתב
הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  -כתב הצבעה תקף בצירוף צילום תעודת
הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.
אנא פרט לגבי הזיקה ,המאפיין האחר או העניין האישי שלך באישור ההחלטה האמורה בסעיף 4.5
לכתב הצבעה זה (מינוי נעים נג'אר כדח"צ בחברה):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________
תאריך

____________________
חתימה

" 5משקיע מוסדי" – כהגדרתו בתקנה  1לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת
באסיפה כללית) ,תשס"ט ,2009-וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות
בנאמנות ,התשנ"ד .1994 -
 6בעל מניה שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום ,או שיסמן "כן" ולא יפרט בהמשך חלק זה את עניינו האישי,
הצבעתו לא תובא במניין.
 7נא לפרט לעיל.

_______

