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בע"מטלי ידיאם ייצור דיג3

)להלן: "החברה"(

2022 באפריל 14

 לכבוד 

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il www.tase.co.il 

א.ג.נ., 

י מניות החברה יפה כללית מיוחדת של בעלדוח מיידי בדבר כינוס אסהנדון: 

הכולל הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל  

התשנ"ט החברות,  חוק  להוראות  "  1999-בהתאם  החברות)להלן:  ערך חוק  ניירות  תקנות   ,)"

תש"ל)דוחות   ומיידים(,  "  1970-תקופתיים  ומיידיים)להלן:  תקופתיים  דוחות  תקנות  תקנות   ,)"

רשומה(, התש"ס  ניירות ערךפרטית של    רות ערך )הצעהניי "  2000-בחברה  תקנות הצעה )להלן: 

 כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית קנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה והוראות ת "(פרטית

"(, ניתנת בזאת הודעה בדבר  תקנות האסיפות)להלן: "  2000-(, התש''סהיום  והוספת נושא לסדר

"(, אשר תתקיים במשרד האסיפהחברה )להלן: "היות  כללית מיוחדת של בעלי מנזימון אסיפה  

תשובה ויקטור  הדין  ברחוב  ושות'  עורכי  קומה  ספיר  מגדל)  40תובל  ,  גן6,  רמת   22,  א'ם  ביו  ,(, 

  .15:00בשעה  ,2022 במאי

 רקע כללי 

"ל מינויו של מר עידו אילון למנכ  את( קולות)ברוב דירקטוריון החברה  אישר 2022 באפריל 8 ביום

אומינויו    ואתה  החבר מר  פלדמן  של  המכהן(  רי  פעיל,  ליו)המנכ"ל  דירקטוריון   כחלק  זאתו"ר 

הדירקטוריון  .ציבורית  לחברה  החברה  של  הפיכתה  לאחר  ארגוני  משינוי להחלטת  , בהתאם 

שניתנה  יום    60בת  תקופת ההודעה המוקדמת    םויסעם  כהונתו של מר אילון כמנכ"ל החברה תחל  

על    אישור תנאי כהונתו והעסקתו בחברהלבכפוף  ו  ו הנוכחילמעסיק  2022ל  פריבא  10ביום  על ידו  

כיו"ר לכהן   יחלכמנכ"ל החברה ויסיים את כהונתו  כמו כן, מר פלדמן    חר., לפי המאוידי האסיפה

   .כאמור  עם ובכפוף לתחילת כהונתו של מר אילון כמנכ"ל החברה של החברה פעיל

 : בעניינם המוצעות תההחלטו יתמצות האסיפה של יומה  סדר על  אשר הנושאים

עידו אילון של מנכ"ל החברה, מר  תוהעסקכהונתו ואישור תנאי  : 1נושא מס'  .1

המוצעת ההחלטה  כהונתו    :נוסח  תנאי  את  מר  והעסקתו  לאשר  כמנכ"ל  אילון    עידושל 

אלפי ש"ח בחודש   50סך  בגמול קבוע    ,ובכלל זה  ,בפועל  תחילת כהונתולהחל ובכפוף    החברה

ביעבכפ  2022לשנת  יחסי    ישנתמענק    ;טו()ברו לעמידה  עד   בגובהדים  וף  ;  משכורות  4  של 

כתבי   44,000-וביעדים(    עמידהב  ויהל תה  שהבשלתם אינ)  כתבי אופציה לא רשומים  250,940

  כמפורט בדוח זה להלן. לעמידה ביעד, שהבשלתם כפופה נוספים אופציה 

: תיאור תנאי ההעסקה ורכיבי הגמול המוצעים

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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 עקבו חודשיול מג .1.1

"הגמול  היקף משרה מלאה )להלן:  עבור  טו  אלפי ש"ח ברו  50  משכורת חודשית בסך

גמול  ל  זההמול החודשי הקבוע המובא לאישור  הג.  ממועד תחילת ההעסקה  (הקבוע"

   . , מר אורי פלדמן המכהןשל מנכ"ל החברה החודשי הקבוע 

   שנתי  מענק  .1.2

מר   הקבוע,  לגמול  זכא  אילוןבנוסף  ביעד  כב  שנתי למענק    ייהיה  לעמידה  הבא,  פוף 

רסה יעמוד על לפחות  שער הנעילה של מניית החברה בבו   2022שנת    במהלךכדלקמן:  

ו  30למשך    אגורות  2,500 רצופים  החברה  ימים  ביעד   יאשרדירקטוריון  העמידה    את 

ש  (.""היעד)להלן:   ככל  המענק,  תשלום  כי  ביובהר,  עמידה  יתבצע תתקיים  יעד, 

 2022בפועל בשנת    חודשי עבודה  12גובה המענק, עבור    .2023ון של שנת  שאברבעון הר

להינו   ערך  חודשיות    4-שווה  )  200ובסה"כ  משכורות  )ברוטו(  ש"ח  "סכום  אלפי 

כהונתו   (.המענק" יחסי מסכום המענק בהתאם לתקופת  זכאי לחלק  יהיה  מר אילון 

שנת   במהלך  החברה  כמנכ"ל  בגין  2022בפועל  לדוגמא,  כמנ וח  6.  עבודה  כ"ל דשי 

    .מסכום המענק (1/2ת )ימחצמר אילון ליהיה זכאי  2022לך שנת החברה במה

 ביעדיםעמידה ב היתלו שהבשלתם אינה, (לא רשומים )כתבי אופציה  250,940 הקצאת .1.3

כתבי אופציה )לא רשומים( של    250,940מוצע להקצות למר אילון ללא תמורה    בנוסף,

לפרטים נוספים בקשר יעדים.  עמידה בכוללים    שאינם  החברה, בכפוף לתנאי הבשלה

עם כתבי האופציה המוצעים בהתאם לתקנות הצעה פרטית ובכלל זה, השווי ההוגן,  

 לדוח  3ראו סעיף    וכיוצ"ב  התאמותהבשלה,  הש, תנאי  מחיר המימוש, תקופת המימו 

 .זה להלן

 ביעד  לעמידה שהבשלתם כפופה ,(לא רשומים )כתבי אופציה  00044,הקצאת  .1.4

של    (לא רשומים)כתבי אופציה    44,000ללא תמורה    אילוןמר  צע להקצות לומבנוסף,  

לפרטים  , כהגדרתו לעיל.  לעמידה ביעד  כפופים  שהבשלתם והיכולת לממשם   ,החברה

בהתאם לתקנות הצעה פרטית ובכלל זה,   המוצעיםשר עם כתבי האופציה  נוספים בק

ראו    וכיוצ"ב  התאמות,  הבשלההתנאי    ,שמחיר המימוש, תקופת המימו הוגן,  השווי  ה

,  שמוצע להקצותם למר אילוןהנ"ל כתבי האופציה ותנאי  כמות    .להלןזה    לדוח  3סעיף  

עד  במושער הנעילה של מניית החברה מ  שמושפעיםוהשווי הוגן למעט תוספת המימוש 

דירקטתנה  האישור המו ו  ריון החברה את ההקצאה,ושל  זהים לכמות  ם  תנאילהינם 

הכתב  של לעמשלתשהבאופציה  י  כפופה  ביעדם  החברה    שהקצאתם,  ידה  למנכ"ל 

פלדמןהמכהן אורי  מר  החברה  ,  מוסדות  ידי  על  אושרה  הכללית   לרבות,  האסיפה 

  .2022פברואר ב 27שהתכנסה ביום 

   תנאים סוציאליים .1.5

ל זכאי  אילון  שנתית  מר  עבודה    25  לשחופשה  מלאהימי  עבודה  שנת  דמי  ל  וכן  לכל 

ביטוח פנסיוני  תנאים הבאים:  מר אילון ל  בנוסף, זכאי   .ןמחלה על פי דיהבראה ודמי  

 ביניהם( שיעור הפקדותשילוב    )לרבות  קופת גמלבביטוח מנהלים או  בקרן פנסיה, ב  –

העובד    לפיצויים  8.33%-ותגמולים  ל  6.5%  הינו  החברה הפקדות  ; 6%  –ושיעור 

יתווסףלים או קופת  לביטוח מנה  ;כר(מהש  75%)עד    ר עבודהביטוח אובדן כוש  גמל 

סעיף  קדוההפ להוראות  בהתאם  נעשות  הפנסיוניות  פיטורים,    14ת  פיצויי  לחוק 
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מכוחו.  והאישור    1963-התשכ"ג שהוצא  השתלמותהכללי  חברה  קדהפ  –  קרן  ות 

בשיעורוהפקדות    תהחודשי  תרושכממה  7.5%  בשיעור התק,  2.5%  עובד  רה עד 

 ין.ורה ממס בהתאם לדהפט

, המכהןלהם זכאי מנכ"ל החברה    יםתנאלית  מהותים  זה  הנ"ל  אליים התנאים הסוצי

 .למועד דוח זהנכון  מר אורי פלדמן,

   הודעה מוקדמת .1.6

שנת  ומ במהלך  כי  החברה  הראשונה  הכהונהצע  כמנכ"ל  אילון  עידו  מר  תקופת ,  של 

ואילך, כהונתו  משנת  והחל    יםיחודש  תהיה ההדדית  מוקדמת  ההודעה  ה   השנייה 

 . חודשים 4 תהיה ההדדיתמוקדמת ההודעה התקופת 

 יד מעב - יחסי עובד .1.7

כ כהונתו  לתחילת  החברהמבכפוף  בין  נכ"ל  יתקיימו  לבין,  אילון  יח  מר  סי החברה 

 מעביד.-עובד

 התגמול למדיניות התאמה .1.8

מדיניות התגמול  את  תואמים    ,כמפורט בדוח זה  ,למר אילוןתנאי ההעסקה המוצעים  

 . של החברה

א2022באפריל    4ביום   .1.9 התג  ישרו,  ודירקועדת  החברה  טוריומול  כהונתו  ן  תנאי  את 

כמנכ"ל ור מינויו  בכפוף לאישוזאת  אילון כמנכ"ל החברה,  קתו המוצעים של מר  והעס

מתחילת    והחל(  2022  באפריל  8  ביום ברוב קולות  שניתן  )החברה על ידי הדירקטוריון  

 .בפועל כמנכ"ל החברה כאמורכהונתו 

ר ת מינויו של מא)ברוב קולות(  ריון החברה  טואישר דירק  2022באפריל    8, ביום  בנוסף .1.10

ב כהונתווזאת  ,  ברהחאילון לדירקטור  ובכפוף לתחילת  כמנכ"ל החברה. ב  החל    פועל 

התגמול  בהתאם למדיניות    ,קבעאילון לדירקטור נר  טה על מינויו של מחלהה במסגרת

 לאור  וזאת  כדירקטורבגין כהונתו    נוסףמר אילון לא יהיה זכאי לגמול  כי  החברה,  של  

   כמנכ"ל.ו כהונתבגין  זכאותו לגמול

   כיו"ר דירקטוריון פעיל אורי פלדמןהעסקתו של מר אישור תנאי כהונתו ו: 2נושא מס'  .2

כיו"ר דירקטוריון פעיל של מר אורי פלדמן  בגין כהונתו    כילאשר  :  נוסח ההחלטה המוצעת

ר פלדמן זכאי לאותם  ה מיהירקטוריון,  בכפוף לתחילת כהונתו בפועל כיו"ר הדי  ,של החברה

זכאיקהעסהו  הכהונ  איתנ הוא  להם  זהנכון    ה  זימון  דוח  כמנכ"ל   למועד  כהונתו  )בגין 

למר פלדמן על ידי האסיפה הכללית המיוחדת של כדין  שאושרו    יםנאהת  ,, ובכלל זההחברה(

בסך  חודשית  משכורת  (  1):  , כדלקמן2022בפברואר    27בעלי מניות החברה שהתכנסה ביום  

שנתי(  2)  ;ש"חאלפי    50 בי  מענק  עמידה  עד  ד  עתלוי  של  )ברוטו(  200בסך  ש"ח  (  3)  ;אלפי 

רשומים(    44,000 )לא  אופציה  לעמידהופכפהבשלתם  שכתבי  יתר    ביעד  ה  לכל  אי נתובכפוף 

האופכתב החברההנ"ל  ציה  י  מוסדות  ידי  על  כאמור  הו  שאושרו  עוד  מכל  עוא  ידי ועסק   ל 

מן ימשיך להיות  פלדמר וכי ; וקדמת( הודעה מ 5)-ו לייםסוציא תנאים ( 4); 2022שנת ברה בחה

מר  לעמוד לזכותו של    כו ימשי,  כמו כן  .כל עוד הוא מועסק על ידי החברה  התנאים אלזכאי ל

לו בעבר ואושר כדין על ידי   הוענקשאחר  י  של כל תגמול הונ  םתנאי הכלל    , י, ללא שינופלדמן

כלל  בו  ,ים של החברהכתבי אופציה לא רשומ  361,800כולל  זה  ח  למועד דו , שברהמוסדות הח

   .ת המימוש והמימוש ותקופ י, מחירההאופציכתבי של  שלהתנאי ההב ,זה
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אסיפה  , להם הוא זכאי למועד דוח זימון  תנאי הגמול הנוכחי של מר פלדמן תיאור  יובא    ןלהל

  , ברהת החוסדודי מי  עלדין  כשאושרו  כפי    ,חברהבגין כהונתו כמנכ"ל ה(  "הדוח"  להלן:זה )

בגין כהונתו של מר פלדמן כיו"ר דירקטוריון  מוצע להותירם ללא שינוי ואשר במסגרת דוח זה 

  :פעיל של החברה

 גמול חודשי קבוע .2.1

היקף  עבור  אלפי ש"ח ברוטו    50  משכורת חודשית בסךלמועד הדוח, מר פלדמן זכאי ל

 (.   קבוע""הגמול המשרה מלאה )להלן: 

   י  תמענק שנ .2.2

הדועלמ פוח,  ד  למר  זכאי  הלדמן  שנתי  ביעד  מענק  לעמידה  כדלקמן:  כפוף  הבא, 

שנת   בבו  2022במהלך  החברה  מניית  של  הנעילה  ישער  לפחות  וד  מערסה    2,500על 

)להלן:    יאשר את העמידה ביעד  דירקטוריון החברהימים רצופים ו  30למשך    אגורות

תשלום    (.""היעד  כי  שתתקיייובהר,  ככל  ב   ביעד,  עמידה  םהמענק,  רבעון  יתבצע 

עבור    .2023שנת    הראשון של המענק,  בשנת    12גובה  בפועל  עבודה  הינו   2022חודשי 

 (."סכום המענק"אלפי ש"ח )ברוטו( )  200ובסה"כ  שיות  דומשכורות ח  4-שווה ערך ל

כי   לאימובהר,  האסיפה,  בכפוף  פלדמן  שור  ליהיה  מר  לזכאי  או  המענק  חלק מלוא 

המ מסכום  בהתיחסי  לתקענק  כהאם  וכיו"ר  כמנכ  בפועלהמצטברת  תו  ונופת  "ל 

 .   2022דירקטוריון פעיל של החברה במהלך שנת 

 ביעד  שהבשלתם כפופה לעמידה, (לא רשומים )כתבי אופציה  00044, .2.3

מוסדות החברה )ובכלל    הנדרשים על ידיים  אישורכל ההתקבלו  ,  הדוח  למועד .2.3.1

  תם קצא( להנדרשברוב ה  2022ר  בפברוא  27ית מיום  זה אישור האסיפה הכלל

רשומים)כתבי אופציה    44,000  של  ,ללא תמורה  למר פלדמן,   , של החברה  (לא 

והי לממשםוכשהבשלתם  ביעד  כפופים  לת  לעיל.לעמידה  כהגדרתו  כי    ,  יצוין, 

מניות   של  למסחר  לרישומן  הבורסה  אישור  התקבל  טרם  זה  דוח  למועד 

   . אלו  המימוש של כתבי אופציה

נו .2.3.2 בקלפרטים  עם  ספים  הכתבתנאי  שר  ידי שאוי  פכ  הנ"לאופציה  י  על  שרו 

החברה   השהזובכלל  מוסדות  ההוגן,  ,  המימוש,  ווי  תקופת  המימוש,  מחיר 

הניצעהתאמותהבשלה,  התנאי   להגנת  הוראות  לדוח   4סעיף  ראו    וכיוצ"ב  , 

כתא  שפרסמה החברה )אסמ  2022בפברואר    21זימון האסיפה המתוקן מיום  

   .(2022-01-021043מס': 

   לייםסוציא ים תנא .2.4

הדוח ל,  למועד  זכאי  פלדמן  עבודה    25של  שנתית    השחופמר  עבודה ימי  שנת  לכל 

 –ביטוח פנסיוני  ;  דמי הבראה ודמי מחלה על פי דיןבנוסף, זכאי מר פלדמן ל.  מלאה

ב פנסיה,  גמלבביטוח מנהלים או  בקרן  הפ  קופת  שיעור  ביניהם(  קדות  )לרבות שילוב 

הפקדו  ייםלפיצו   8.33%-ו  תגמוליםל  6.5%החברה   העובד  ושיעור  לביטו6%  –ת    ח ; 

ההפקדות   מהשכר(;  75%)עד    ביטוח אובדן כושר עבודה  ו קופת גמל יתווסףמנהלים א

סעיף   להוראות  בהתאם  נעשות  התשכ"ג  14הפנסיוניות  פיטורים,  פיצויי   1963-לחוק 

מכוחו שהוצא  הכללי  השתלמ  ;והאישור   7.5%  רבשיעוחברה  הפקדות    -  ותקרן 
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בשיוהפרשות    תהחודשי  תרושכמהמ ממס   דע,  2.5%  עורעובד  הפטורה  התקרה 

 בהתאם לדין.

   הודעה מוקדמת .2.5

ל פלדמן  מר  זכאי  הדוח,  מוקדמת  תקופת  למועד   1מיום  והחל    חודשים  6  שלהודעה 

 חודשים.  4 שלמוקדמת לתקופת הודעה  2023בינואר 

   השירותים .2.6

במשרה    וריון פעילדירקט  כיו"ר  יםשירות  העניק ליידי החברה ו  ק עליועסמר פלדמן  

של    של   ו ישירותמלאה.   השוטפת  הפעילות  של  ליווי  יכללו  פעיל  כיו"ר  פלדמן  מר 

פלדמן   מר  של  ניסיונו  לאור  וזאת  מקצועיים  בנושאים  הנכנס  למנכ"ל  וסיוע  החברה 

 והיכרותו את החברה ופעילותה. 

 התאמה למדיניות התגמול .2.7

כי  ן בגיןדמפללמר    העניקםשמוצע לההעסקה    איתנ רקטוריון פעיל של  ו"ר דיכהונתו 

  .תואמים את מדיניות התגמול של החברה ברהחה

החברה    אישרו  ,2022באפריל    4ביום   .2.8 ודירקטוריון  התגמול  כהונתו  ועדת  תנאי  את 

החברה של  פעיל  דירקטוריון  כיו"ר  פלדמן  מר  של  המוצעים  בכפוף  ,  והעסקתו  וזאת 

  8ביום    ברוב קולות  )שניתןהדירקטוריון  ידי  ל  פעיל עוריון  קטר דירכיו"  אישור מינויול

 ( והחל מתחילת כהונתו בפועל כיו"ר פעיל כאמור.2022 ליבאפר

לפי   .3 נוספים  למר   שמוצע להקצותם  כתבי האופציהבקשר עם    הצעה פרטית תקנות  פרטים 

 עידו אילון בגין כהונתו כמנכ"ל החברה 

 הניצע .3.1

אילוהניצע   עידו  מר  להתחל  יהצפו,  ן הינו  החבר הכיל  כמנכ"ל  התנאיםה  ן   בהתקיים 

:  גם)להלן  כמפורט בדוח זה לעיל  ,  לתחילת כהונתון החברה  וידירקטור  שנקבעו על ידי

 .("הניצע"

מזכויות   .3.2 יהוו  שהם  באחוזים  והשיעור  כמותם,  להנפיקם,  שמוצע  הערך  ניירות  תנאי 

 אול מלוכן בדילההקצאה  חברה לאחרנפרע של ההוההצבעה ומההון המונפק 

אכתב  250,940  אתהקצ .3.2.1 רשו)ופציה  י  )מנכ"ל(מיםלא  אילון  עידו  למר   )  ,

 ביעדים בעמידה  יהשהבשלתם אינה תלו 

 כמות כתבי האופציה  .3.2.1.1

רשומים  250,940 לא  אופציה  בסעיף    כתבי  זה:    3.2.1)להלן  "כתבי  לדוח 

 .(האופציה"

 ש ו מתקופת מי .3.2.1.2

האופציה ניתנים    כתבי  למניו יהיו  החבלמימוש  בכ ת  לתנארה  תוכפוף  נית י 

ש למועדי  האופציות  החברה,  להלן:  ל  כמפורט  נוספים,  ולתנאים  ההבשלה 

ל ימומשו  לא  אם  יפקעו  המוצעים  האופציה  במועד  כתבי  לכן  קודם  מניות 

  ד מועהמאוחר מבין  שהינו    ההענקהמועד  שנים מ  10( חלוף  1המוקדם מבין: )

הכא האסיפה  את  ישור  שההקצללית  האופציאה  כתבי  תחילת   הל   ומועד 

אילוןהעסק מר  של  )  מנכ"ל  כ  תו  ההענקה"להלן:  החברה  )("מועד  או   ,2  )
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( שלושה  היחסים3חלוף  סיום  ממועד  חודשים  הוראות   (  יתר  לכל  ובכפוף 

בתשקיף  כמפורט  החברה  של  האופציות  "תוכנית  )להלן:    1תוכנית 

תקופת  ות"-ו  האופציות" ש (המימוש"ם  אופציה  כתב  תו .  עד  ימומש  ם  לא 

 יא.לניצע כל זכות שהאלתר ולא יקנה פקע לת המימוש י קופת

 הבשלהתנאי  .3.2.1.3

 , כדלקמן: שנים  4כתבי האופציה כפופים לתקופת הבשלה של 

יבשילו  מ  25% האופציה  ההענקה   12בתום  כתבי  ממועד    75%-ו  חודשים 

יבשילו   האופציה  פני מבמכתבי  על  שוות  חודשיות  החל    36  נות  חודשים, 

 הענקה.  ה חודשים ממועד 12ם מתו

 ושימר ממחי .3.2.1.4

  ש"ח לכתב אופציה )לא צמוד(   9.075  הינו  ופציהשל כתבי הא  מחיר המימוש

 . 2022באפריל  4ביום   החברה בבורסה יתמנישער הנעילה של שהינו 

באחוזים  ל .3.2.1.5 כת י)  האופציהכתבי  ששיעור  עם  האופבחד   יםצעהמוציה  י 

בסעיף   והנפרע  צבעה ומההון הההת  וו מזכויויה  (ןלהל  3.2.2כמפורט  מונפק 

 .לדוח זה 3.6 ףבסעילהלן ראו  - אה וכן בדילול מלרה לאחר ההקצאבחשל ה

אופציה    00044,הקצאת   .3.2.2 רשומים )כתבי  עיד  (לא  )מנכ"ל(  ולמר  ,  אילון 

  ביעד שהבשלתם כפופה לעמידה

 כמות כתבי האופציה  .3.2.2.1

 3.2.2ן בסעיף  הל)לכתבי אופציה )לא רשומים(    44,000עידו אילון יוקצו    למר

 .(ציה"האופ  "כתבידוח זה: ל

 ימוש תקופת מ .3.2.2.2

 לעיל.  3.2.1.2ראו סעיף 

 הבשלהתנאי  .3.2.2.3

האופציה    44,000 אחת  המוצעים  כתבי  במנה   חודשים   12בחלוף  יבשילו 

ההענקה התנ  ,ממועד  להתקיימות  שנת    ,הבא  יאבכפוף  במהלך  כדלקמן: 

אגורות   2,500חות  שער הנעילה של מניית החברה בבורסה יעמוד על לפ  2022

ובכפוף לאישורצופיימים    30למשך   )להלן:  ם  כמפורט להלן  ר הדירקטוריון 

יובה"היעד" כ(.  כי  האופציה  ר,  יום הנ"ל  תבי  לפני  מקרה  בכל  יבשילו  לא 

דירקטוריון החברה, שיתכנס ישור  אל. עמידה ביעד הינה בכפוף  31.12.2022

ינואר   חודש  במהלך  כך  שדירקטורי2023לשם  ככל  אי .  יקבע  החברה  ון 

ביעד,   האופצ  44,000  לכעמידה  החלטת   הנ"ליה  כתבי  במועד  יפקעו 

   כל זכות שהיא. למר אילוןאי עמידה ביעד ולא יקנו  הדירקטוריון כאמור על

  ש"ח לכתב אופציה )לא צמוד(   9.075  מחיר המימוש של כתבי האופציה הינו .3.2.2.4

 . 2022יל אפרב 4ביום   החברה בבורסה יתמנישער הנעילה של שהינו 

באשיעול .3.2.2.5 שר  עם  י)  ופציההא  ביכתחוזים  האופבכת חד   יםצעהמוציה  י 

בסעיף   מזכויות  לעיל(    3.2.1כמפורט  והנפרע ההיהוו  המונפק  ומההון  צבעה 

 .לדוח זה 3.6 ףבסעילהלן  ראו - חברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלאשל ה

 
01-2021-אסמכתא מס'  ,(2021ני ביו 10)נושא תאריך  2021ביוני  9מיום  ר של החברהה לציבותשקיף הנפקה ראשונ 1

 (. "התשקיף")להלן:  098712
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 ל( נכ")מ מר עידו אילוןלעים צוהמתנאים נוספים של כתבי האופציה  .3.3

 האופציהמימוש כתבי  .3.3.1

הודעה בכתב לחברה או י הניצע יעשה על ידי מתן  ל ידהאופציה ע   כתבי  מימוש

ציג מטעמה, בנוסח שיקבע על ידי החברה מעת לעת, ואשר יכלול, בין היתר לנ

ש )להלן:  את  לממש  ברצונו  אשר  האופציה  כתבי  ומספר  הניצע  "הודעת ם 

  ו/או   החברה  דית הודעת המימוש ביש יהיה בתוקף עם קבלמוימ(. ההמימוש"

ותש  נציג המימוש  לום  מטעמה  נטו(  מחיר  מימוש  של  בדרך  במשרדי )לרבות 

במשרדי הנציג מטעמה. להודעת המימוש יצורפו כל יתר המסמכים חברה או  ה

האחרים עליהם התחייב הניצע לחתום כתנאי למימוש כתבי האופציה כמפורט  

ה ד  פציות.ואבתוכנית  להחלטת  החברבהתאם  אילוןה,  ירקטוריון    רשאי   מר 

כתבי    שלממ נטו  יה  האופצאת  מימוש  לא  קרי    ,( cashless exercise)במנגנון 

המימוש,  ת תוספת  של  במזומן  השלום  תוכנית  לתנאי  של  ואבהתאם  פציות 

בסעיף    החברה המימוש    .לתשקיף  3.4.1.6וכמפורט  מניות  את  תראה  החברה 

 אן. כנפרעות במלו (ashless exercisec) באמצעות המנגנון המתואר בסעיף זה

 ימוש ויות מניות המכז .3.3.2

המוקצים במסגרת דוח זה    שתנבענה כתוצאה ממימוש כתבי האופציההמניות  

על   ממועד תירשמנה  החל  תהיינה,  והן  החברה,  של  לרישומים  החברה  שם 

 . הקצאתן, שוות בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה לכל דבר ועניין

 ת להגנת הניצעהתאמות והוראו .3.3.3

 הטבה תיומנ וקתלחעקב  מותהתא .3.3.3.1

הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע   מניות ה תחלק  אם החבר 

זה:  לח  בסעיף  )להלן  ההטבה  מניות  הקובע" לוקת  ( "התאריך 

ש  האופציה  כתבי  ממימוש  הנובעות  המניות  מספר   הניצע יגדל 

וסוג  מספר  הוספת  ידי  על  וזאת,  מימושן,  עם  להן  זכאי  יהיה 

זכאי    שהניצע   המניות  כמני היה  מימש א   בה,הט  תו להן  את   ילו 

האו כת  ס בי  בגי פציה  והתשלום  הקובע,  התאריך  לפני  כל מוך  ן 

 יפחת בהתאם. מניה בעת מימוש כל כתב אופציה  

 התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות .3.3.3.2

אם יוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך 

כמות   תוגדל  לא  במ כלשהם,  שיתקבלו  כתב המניות   יימוש 

יופח ה  פצי האו  מחירולא  אך    ת  ל המימוש,  תציע  ,  ניצע החברה 

האופצי כתבי  בתארי בגין  מומשו  שטרם  הזכות ה  את  הקובע,  ך 

להשתתף בהנפקת הזכויות, כאילו מימש את כל כתבי האופציה 

 .ערב התאריך הקובע 

 התאמות עקב איחוד או פיצול .3.3.3.3

הרגי  את המניות  החברה  תאחד  המונפק  אם  בהונה  והנפרע לות 

נקו   ות בנ   יות נ מ ל  גדול ערך  או    ב  בנות יותר  למניות  אותן  תפצל 

י  נמוך  נקוב  " ערך  )להלן:  ארגון ותר  התאמה רה  תבוצע   ,)"
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מקבילה ביחס לכמות המניות שיתקבלו במימוש כתבי האופציה 

 וכן ההתאמה הנדרשת למחיר המימוש. 

 התאמות לדיבידנד  .3.3.3.4

בו  הראשון  המסחר  מיום  החב  החל  מניות  לאחרתסחרנה   רה 

יהיה מחיר המימוש של    דיבידנד(, )אקס    ע לחלוקה וב הק   ועד מ ה 

 ה למחיר המימוש הקודם, כפי שיהיה במועדכתבי האופציה שוו

מניית  כל  בגין  נטו  החלוקה  סכום  בניכוי  לחלוקה,  הקובע 

אך  כאמור,  החלוקה  בגין  מס  כל  ניכוי  אחרי  היינו  מימוש, 

יפחת  שלא  מימוש  מ   במחיר  של  הנקוב  החב מערכן   הרניות 

 "(. מותאם מוש ה המי   מחיר "   ת )להלן: ע  ותה בא 

סכום  נטו"  למניה  החלוקה  ידי   "סכום  על  שישולם  החלוקה 

החברה החברה   ידי  על  שינוכה  הכנסה  מס  בניכוי  מניה  כל  בגין 

 מיחידים על פי הדין.

למימוש   .3.3.3.5 ניתנים  יהיו  לא  האופציה  לחלוקת כתבי  הקובע  ביום 

זכ  מניות הטבה, בדרך של  וד נד, לאיחידדיבקת  ולויות, לחלהצעה 

להפחתתהון או  הון  לפיצול  )כל  ,  ל  הון  מהאמורים,  הלן:  אחד 

לפני  "אירוע חברה" יום האקס של אירוע חברה  חל  בנוסף, אם   .)

האקס  ביום  מימוש  יבוצע  לא  חברה,  אירוע  של  הקובע  היום 

 .כאמור

פן  או  ןו, בצילוןמר עידו איהחברה    למנכ"ל  ההוגן של כתבי האופציה המוצעיםהשווי   .3.4

 סיס לחישובו  וי וההנחות ששימשו בחישוב השווסחת ונ

שהבשלתם אינה  ,  ( למר עידו אילון )מנכ"ל(לא רשומים )ופציה  כתבי א  250,940 .3.4.1

 ביעדים בעמידה  יהתלו

של   ההוגן  למר    אופציההכתבי    250,940השווי  שהבשלתם  המוצעים  אילון, 

 1,470סך של  במד  אנ,  ( ללעי  3.2.1)כמפורט בסעיף    םעמידה ביעדיאינה תלויה ב

 ה."ח לכתב אופציש 5.86 שלשווי הוגן  המשקףש"ח,  פיאל

של כתבי האופציה חושב על פי נוסחת הבורסה תוך שימוש במודל   ההוגן השווי

B&S  לא צמוד(  ח"ש  9.075מימוש בסך    מחירבהתבסס על הנתונים הבאים:  ו(  ,

  "ח, ש  9.075סך  ב  2022יל,  רפאב  4ה בבורסה ביום  שער הנעילה של מניית החבר 

  של  בשיעור ברהחה של הפעילות  בתחום הפועלות חברות של  ענפית תקן  סטיית

מימוש  )שנתית(,    53.58 וריב  10  של תקופת  סיכון  ישנים  חסרת    שקלית ת 

 . 2.18%בשיעור 

ופה פכשהבשלתם  ,  אילון )מנכ"ל(  ו( למר עידלא רשומים)כתבי אופציה    00044, .3.4.2

 ביעד  מידהעל

שהבשלתם  למר    צעיםהמו  אופציהה  ביכת  44,000של  ההוגן  השווי   אילון, 

ש"ח,   אלפי  35סך של ב  נאמד , לעיל( 3.2.2סעיף ורט ב)כמפ כפופה לעמידה ביעד

 "ח לכתב אופציה.ש  0.79 שלשווי הוגן  המשקף

הנחה של הסתברות חושב תחת  כתבי האופציה   13.41%של    השווי ההוגן של 

בי הבעמידה  נוסחת  פי  ועל  תוך  בו עד  מונטבמוש  שימרסה  קרלוודל   ה 
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בסך   מימוש  מחיר  הבאים:  הנתונים  על  צמוד(    9.075ובהתבסס  )לא  ש"ח 

לות בתחום הפעילות של החברה בשיעור של  סטיית תקן ענפית של חברות הפוע

 2022  לירבאפ   4)שנתית(, שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום    53.58%

מימוש  ש  9.075בסך   תקופת  סיכוח  ביתורישנים    10  לש "ח,  שקליסרת  ת  ן 

   .2.18%בשיעור 

 ומיידים )באלפי ש"ח(:  נות דוחות תקופתיים התוספת השישית לתק על פי פרטים .3.5

 טבלאית הצגה .3.5.1

 סה"כ  2תגמול בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 

היקף  תפקיד  שם 
 משרה 

שיעור החזקה בהון  
 החברה 

 
 תגמול מענק שכר 

   הוני
דמי 
 ניהול 

דמי 
 אותהוצ עמלה  עוץ יי

  כב ר

 עידו 
 100% מנכ"ל  3ון איל

כמפורט בטבלאות  
 להלן  3.6בסעיף  

780 116 525 - - - - 1,421 

אורי  
 4פלדמן 

יו"ר 
דירקטוריון  

 פעיל 
100% 780 200 357 - - - - 1,337 

 ל החברה "של מר עידו אילון כמנכ כהונה תחילת .3.5.2

מת  המוקדההודעה תקופת חברה תחל עם סיום תו של מר אילון כמנכ"ל הנוכה

ש  60בת   ביום  יום  ידו  על  הנוכחיקלמעסי  2022באפריל    10ניתנה  ובכפוף    ו 

  לאישור תנאי כהונתו והעסקתו בחברה על ידי האסיפה, לפי המאוחר.

 החברה  של  פעיל דירקטוריון ר"כיו פלדמן אורי מר של כהונה תתחיל .3.5.3

ה  החבר כיו"ר פעיל של החברה ויחל לכהן  מר פלדמן יסיים את כהונתו כמנכ"ל

 יל. עלכמפורט לת כהונתו של מר אילון כמנכ"ל החברה, חילתעם ובכפוף 

מר  של    םהעסקתכהונתם ונימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור תנאי   .3.5.4

 :  עידו אילון )מנכ"ל( ומר אורי פלדמן )יו"ר דירקטוריון פעיל(

הנ  בבואם של  העסקתם  תנאי  את  בחנו  לאשר  עדה  והחברי  יצעים 

היתר,    ריון,דירקטוהו הקבועים  הפרמאת  בין  של  טרים  התגמול  במדיניות 

 אות החוק הרלוונטיות.  רוברה ובההח

מר   (1) של  והעסקה  כהונה  החברהתנאי  כמנכ"ל  כהונתו  בגין  אילון  :  עידו 

והדירקטוריון   הועדה  דיוני  השכלתו, במסגרת  בחשבון  ונלקחו  נשקלו 

ניסיונו  ויכישור וה,  מרישגיו שהמקצועי  לאילון   ל  תחומי  תפקידו,  ת  רבו, 

ל החברה. בהתחשב  עסקיה שלקידום הצפויה ת אחריותו ותרומתו העתידי

 
התגמולים   למקבליו  יוענק  כיובהנחה    הדוח  מועדלשתחילתה סמוך    חודשים  12  של  לתקופה  לחברה  עלות  במונחי  2

ידועה   ,ולפיכך  הדוח  עדמולאחר    חןתיב  הם ב  שהעמידה  ביעדים  תלויה  שהענקתם  והוניים  ייםכספ  מענקים אינה 
מר   זכאי  יהיהלו    המירבי  המענקסכום    הינוכי סכום המענק הכספי למר אילון בטבלה שלעיל    ,יצוין.  ד הדוחלמוע 
 .נו תנאי למענקשהי  יעדשל עמידה ב  בהנחהו  1.6.2022 ביום תחל בחברה שהעסקתו הנחהתחת  אילון

ובכלל זה,   "ל החברהמנכ ו כבגין כהונתמר עידו אילון  ל  עניקםה שמוצע לההעסקהו  הכהונהתנאי  אודות  לפרטים    3
  .לדוח זימון זה  3-ו 1  סעיפיםוכיוצ"ב, ראו , תגמול הוני 2022לשנת , מענק שנתי ותנאים סוציאליים גמול קבוע

ל " הונתו כמנכלתנאי ככיו"ר דירקטוריון פעיל, הזהים  דות תנאי כהונתו והעסקתו של מר אורי פלדמן  או   לפרטים  4
  של   התקופתי  לדוח  21  תקנהו  (2022-01-021043':  מס)אסמכתא    2022  בפברואר  21  מיום  מיידי  דיווח  ראוהחברה,  

  (.2022-01-037429)אסמכתא מס':  2022ץ  במר 29ביום   שפורסם 2021 לשנת החברה
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כי  העריכו  והדירקטוריון  הועדה  לו,  המוצע  ובתגמול  משרתו  בהיקף 

השגת יעדיה בראייה ארוכת טווח.  ללחברה  ביכולתו של מר אילון לסייע  

ו הועדה  נתונירקטוריון  דהבפני  ההוצגו  שכר  מלשכשוואתי  י  ל נכ"ר 

כי התגמול   החברה, מהם עולה  סוג פעילות דומה לזה שלהיקף ובחברות ב 

למר   זה    אילוןהמוצע  דוח  וסביר.  במסגרת  מקובל  תנאי הינו  כן,  כמו 

דומים   אילון  למר  המוצעים  זכאי  במהותם  הגמול  להם  הגמול  לתנאי 

המנכ"ל   הדוח  הועב באמבהתחשברה.  חהשל    המכהןבמועד  לעיל,  דה  ור 

נים  הינם סבירים והוג  אילוןקתו של מר  אי העסעו כי תנקבון  וריוהדירקט

. בהתבסס על נתוני התגמול שהובאו והינם לטובת החברה  ןבנסיבות העניי

כי במועד האישור אלה תואמים את    ,נמצאהועדה והדירקטוריון  לאישור  

 מדיניות התגמול של החברה.  

והענותנאי כה (2) בל מר  סקה שה  כהונתואורי פלדמן  ן ירקטוריוד  ו"רכי  גין 

החברה  פעיל וה  :של  הועדה  דיוני  ונלקחו  דירקטוריון  במסגרת  נשקלו 

, לרבות פלדמןבחשבון השכלתו, כישוריו, ניסיונו המקצועי והישגיו של מר  

ותרומתו   אחריותו  תחומי  החברה   העתידיתתפקידו,  של  עסקיה    לקידום 

מ כי  הינו  רובהינתן  ומכהן  פלדמן  החברה  ש  כדירקטורבה    עובד  נת מאז 

יולי  וחומאז    2018 כיו"ר    2020דש  כיהועד למינויו  פעיל  מר  ן  דירקטוריון 

מלאהפלדמן   במשרה  החברה  בהיקף  וכדירקטור  כמנכ"ל  בהתחשב   .

( לו  (100%המשרה  המוצע  פעיל  ובתגמול  דירקטוריון  הועדה כיו"ר   ,

ע לה  תסיילחברה    פלדמןל מר  ו הצפויה שתמוהדירקטוריון העריכו כי תרו

ריון הוצגו רקטוארוכת טווח. בפני הועדה והדי ת יעדיה בראייהך השגלצור

השוואתי שכר  למר    יםנתוני  המוצע  התגמול  כי  עולה  כיו"ר  מהם  פלדמן 

החברה של  פעיל  לעיל,    דירקטוריון  באמור  בהתחשב  וסביר.  מקובל  הינו 

תנ כי  קבעו  והדירקטוריון  מר  עים  וצהמהעסקתו    יאהועדה    פלדמן של 

דירקטוכיו סביר  פעילריון  "ר  והוגנים הינם  העניין  ים  והינם    בנסיבות 

ה לאישור  חברהלטובת  שהובאו  התגמול  נתוני  על  בהתבסס  הועדה . 

מדיניות    ,נמצאוהדירקטוריון   את  תואמים  אלה  האישור  במועד  כי 

 התגמול של החברה.

וש .3.6 הכמות  בחברה,  המונפק  המניות  החזקותיעיהון  של  ור  ב  ,הניצעהם  עשל  נין  עלי 

וסךבחבר בע  ה  שאר  והחזקות  והנפרע  המונפק  בהון  המניות  ההצבעה  לי  בזכויות 

 : בחברה
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 ח זה לפי דולפני ההקצאה  ( א)

שיעור הצבעה  
 החזקה 

 )בדילול מלא( 

שיעור הצבעה  
 והחזקה

 ול( יל ד ב)לא 

אופציה כתבי 
 לעובדים 

כתבי אופציה 
 5לבעלי עניין, 

יועצים ונותני  
 שירותים 

 שם  ותמני

19.02% 23.12% - - 1,909,125 
טרהלאב ונצ'רס 
 שותפות מוגבלת 

 6דניאל מאיר  1,600,000 - - 19.38% 15.94%

13.54% 16.46% - - 1,359,341 
י.ד. מור השקעות  
 בע"מ )קופות גמל(

0.49% 0.59% - - 48,748 
י.ד. מור השקעות  

בע"מ )ניהול  
 תיקים(

4.61% 5.60% - - 462,319 
ת החזקו הפניקס

שותפות  -ע"מב
 יות ישראל מנ

0.52% 0.64% - - 52,350.83 
ת  אקסלנס השקעו

ת בע"מ )קרנו
 נאמנות(

0.00% 0.00% - - 1.17 
אקסלנס השקעות  
 בע"מ )עושה שוק(

8.56% 5.51% - 404, 351  גל ארז  455,271 

 7אורי פלדמן  - - 361,800 0.00% 3.60%

 יו אוונס  103,042 - - 1.25% 1.03%

 ע()הניצ  אילון עידו - - - - -

 8נעים  בן דוד - - 49,000 0.00% 0.49%

0.94% 0.00% 94,760 - - 
שאינם   עובדים

נושאי משרה או  
 9עניין  בעלי

8.67% 0.00% - 870,381 - 
יועצים ונותני 

שאינם    רותיםשי
 10בעלי עניין 

 ציבור  2,267,306 - - 27.45% 22.59%

 סה"כ  8,257,504 1,274,534 505,560 100% 100%

 

 
רה אך למועד דוח  החב  מוסדות על ידי  תם לדירקטור מר ירון קופל אושרה  כתבי אופציה שהקצא  0116,00כולל    לא  5

אי התקבל  לרי זה טרם  הבורסה  המימוש.  שור  מניות  למסחר של  האופציה    לפרטיםשומן  כתבי  תנאי    להם אודות 
 .(2022-01-021043)אסמכתא מס':  2022בפברואר  21מיום זכאי מר קופל למועד הדוח ראו דיווח מיידי 

וח זה טרם החברה אך למועד ד   מוסדותעל ידי   אושרהמאיר  דניאל    אופציה שהקצאתם למר  כתבי  42,000  לא כולל  6
האופציה  התקב כתבי  תנאי  אודות  לפרטים  המימוש.  מניות  של  לרישומן למסחר  הבורסה  אישור    מר   זכאי  להםל 
 . (2022-01-021043סמכתא מס': )א 2022בפברואר  21ם מיו  למועד הדוח ראו דיווח מיידי מאיר

כולל    7 רשומיםאופציה  כתבי    44,000לא  ל)לא  זכאי  (  פלדמן,  הם  ועדאו   שהקצאתםמר  ידי  על  התגמול, שרה  ת 
מיום   החברה  מניות  בעלי  של  הכללית  והאסיפה  החברה  כהונתו  2022בפברואר    27דירקטוריון  מתנאי   כחלק 

ל  ת כתבי האופציה הנ"ור הבורסה להקצאם התקבל אישזה, טר אסיפה  זימון    ועד דוח. למשל מר פלדמןוהעסקתו  
פ  בגין  למר  דוח  כהונתו כמנכ"ל החברה.לדמן  בעלי מניות  ש אישור האסיפה  זה מתבקזימון    במסגרת  הכללית של 

הנ"להחברה   האופציה  כתבי  כי  תנאיהם,  לכך  שאושרו    ,על  פלדמכאמור  כפי  למר  החברה  מוסדות  ידי  בגין  על  ן 
החברה כמנכ"ל  בתי י,  כהונתו  משארו  מועסק  עוד  כל  להבשיל  וימשיכו  פלדמןוקף  הח  ר  ידי  נותן  ברה  על  לה  או 

למועד הדוח   פלדמן להם זכאי מרהנ"ל לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה ן זה. פורט בדוח זימו , והכל כמשירותים
 .(2022-01-021043': )אסמכתא מס 2022בפברואר  21מיום  ראו דיווח מיידי

ות החברה אך למועד דוח זה ל ידי מוסד אושרה ע  נעים  בןלמר    שהקצאתםלעובדים  ופציה  א  כתבי  9,000כולל    אל  8
סה לרישומן למסחר של מניות המימוש. לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה להם זכאי קבל אישור הבורטרם הת

 .(2022-01-008815ס': )אסמכתא מ 2022בינואר   19למועד הדוח ראו דיווח מיידי מיום    נעים בןמר 
בל  דוח זה טרם התקה על ידי מוסדות החברה אך למועד  קצאתם אושרשהבדים  כתבי אופציה לעו  0060,0כולל    לא  9

ראו דיווח    הנ"ל לעובדיםאישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש. לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה  
  40,000  סיבה, , מאותה הנכלליםבטבלה לא  ,  ןכמו כ  (.2022-01-008815)אסמכתא מס':    2022ואר  בינ  19מיידי מיום  
. לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה  דות החברהשרה על ידי מוסשהקצאתם או  יה לא רשומים לעובדיםכתבי אופצ

  .(2022-01-043708)אסמכתא מס':  2022 אפרילב 6ראו דיווח מיידי מיום   הנ"ל לעובדים
דוח זה   ה אך למועדות החברשהקצאתם אושרה על ידי מוסד  ,כתבי אופציה לא רשומים ליועצים  0030,0א כולל  ל  10

הבורסה   אישור  התקבל  למסחר  טרם  האופציה  לרישומן  כתבי  תנאי  אודות  לפרטים  המימוש.  מניות  הנ"ל  של 
 (.2022-01-043708)אסמכתא מס':  2022  אפרילב 6ראו דיווח מיידי מיום  יועצים ל
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 ח זה לפי דוההקצאה  אחרל (ב)

עה  שיעור הצב
 החזקה 

 )בדילול מלא( 

שיעור הצבעה  
 והחזקה

 )לא בדילול( 

כתבי אופציה 
 לעובדים 

כתבי אופציה 
ן,  עניילבעלי 

יועצים ונותני  
 שירותים 

 שם  מניות

18.48% 23.12% - - 1,909,125 
טרהלאב ונצ'רס 
 שותפות מוגבלת 

 דניאל מאיר  1,600,000 - - 19.38% 15.49%

13.15% 16.46% - - 1,359,341 
.ד. מור השקעות  י

 ופות גמל(בע"מ )ק

0.48% 0.59% - - 48,748 
י.ד. מור השקעות  

בע"מ )ניהול  
 תיקים(

4.48% 5.60% - - 462,319 
הפניקס החזקות 

שותפות  -בע"מ
 מניות ישראל 

0.51% 0.64% - - 52,350.83 
אקסלנס השקעות  

בע"מ )קרנות 
 נאמנות(

0.00% 0.00% - - 1.17 
ס השקעות  אקסלנ
 )עושה שוק(בע"מ 

 גל ארז  455,271 404,153 - 5.51% 8.32%

 פלדמן אורי  - - 361,800 0.00% 3.50%

 יו אוונס  103,042 - - 1.25% 1.00%

 )הניצע( עידו אילון - - 294,940 - 2.85

 דוד בן נעים  - - 49,000 0.00% 0.48%

0.91% 0.00% 94,760 - - 
שאינם  עובדים 

או  נושאי משרה 
 בעלי עניין 

8.42% 0.00% - 870,381 - 
יועצים ונותני 

שירותים שאינם  
 בעלי עניין 

 ציבור  2,267,306 - - 27.45% 21.93%

%100  סה"כ  8,257,504 1,274,534 800,500 100% 

זה    לפילאחר ההקצאה   (ג) הניצעדוח  כי  ניירות    ויממש  ימיר  ובהנחה  ך העראת 

 ההצעהעל פי  לו שהוקצו

  שיעור הצבעה
 החזקה 

 מלא(  )בדילול

בעה  שיעור הצ
 והחזקה

 )לא בדילול( 

כתבי אופציה 
 לעובדים 

כתבי אופציה 
לבעלי עניין,  
יועצים ונותני  

 שירותים 

 שם  ותמני

18.48% 22.32% - - 1,909,125 
טרהלאב ונצ'רס 
 שותפות מוגבלת 

 יר דניאל מא 1,600,000 - - 18.71% 15.49%

13.15% 15.89% - - 1,359,341 
ות  . מור השקעי.ד

 ע"מ )קופות גמל(ב

0.48% 0.57% - - 48,748 
י.ד. מור השקעות  

בע"מ )ניהול  
 תיקים(

4.48% 5.41% - - 462,319 
החזקות הפניקס 

שותפות  -בע"מ
 מניות ישראל 

0.51% 0.61% - - 52,350.83 
אקסלנס השקעות  

בע"מ )קרנות 
 נאמנות(

0.00% 0.00% - - 1.17 
נס השקעות  אקסל

 ושה שוק("מ )עבע 

 גל ארז  455,271 404,153 - 5.32% 8.32%

 אורי פלדמן  - - 361,800 0.00% 3.50%

 יו אוונס  103,042 - - 1.20% 1.00%
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 ()הניצע עידו אילון 294,940 - - 3.45% 2.85

 דוד בן נעים  - - 49,000 0.00% 0.48%

0.91% 0.00% 94,760 - - 
ינם  ובדים שאע
משרה או  ושאי נ

 ן בעלי עניי

8.42% 0.00% - 870,381 - 
יועצים ונותני 

שירותים שאינם  
 בעלי עניין 

21.93% .526  ציבור  2,267,306 - - % 2

 סה"כ  8,552,444 1,274,534 505,560 100% 100%

הקיימים (ד) הערך  ניירות  כל  וימומשו  יומרו  כי  ובהנחה  ההקצאה   לאחר 

   מניות החברהו למימוש בלהמרה א ם הניתניםוהמוצעי

ר הצבעה  שיעו 
 החזקה 

 )בדילול מלא( 

שיעור הצבעה  
 והחזקה

 )לא בדילול( 

כתבי אופציה 
 לעובדים 

כתבי אופציה 
לבעלי עניין,  
יועצים ונותני  

 שירותים 

 שם  מניות

18.48% 18.48% - - 1,909,125 
טרהלאב ונצ'רס 
 שותפות מוגבלת 

 ר ניאל מאי ד 1,600,000 - - 15.49% 15.49%

13.15% 13.15% - - 1,359,341 
שקעות  י.ד. מור ה

 בע"מ )קופות גמל(

0.48% 0.48% - - 48,748 
השקעות  י.ד. מור 

בע"מ )ניהול  
 תיקים(

4.48% 4.48% - - 462,319 
ת הפניקס החזקו

שותפות  -בע"מ
 מניות ישראל 

0.51% 0.51% - - 52,350.83 
אקסלנס השקעות  

בע"מ )קרנות 
 נאמנות(

0.00% 0.00% - - 1.17 
אקסלנס השקעות  

 (בע"מ )עושה שוק

 גל ארז  859,424 - - 8.32% 8.32%

 אורי פלדמן  361,800 - - 3.50% 3.50%

 יו אוונס  103,042 - - 1.00% 1.00%

 )הניצע( עידו אילון 294,940 - - 2.85 2.85

 דוד בן נעים  49,000 - - 0.48% 0.48%

0.91% 0.91% - - 94,760 
ינם  ובדים שאע

משרה או  נושאי 
 ן בעלי עניי

8.42% 8.42% - - 870,381 
יועצים ונותני 

שירותים שאינם  
 בעלי עניין 

 ציבור  2,267,306 - - 21.93% 21.93%

 סה"כ  10,332,538 - - 100% 100%

 בגין כתבי האופציה המוקצים מורהתהפירוט  .3.7

ל האופציה  כתבי  ופלדמן  הקצאת  אילון  בתמורה  הינה"ה  שירה  ידלמתן  על  ם ותים 

 .  ח זימון זהין וכמפורט בדו, לפי הענילחברה

 הדרך שבה נקבעה התמורה  .3.8

כל אחד   לבין  בין החברה  ומתן  נקבעו במשא  לניצעים  כתבי האופציה המוצעים  תנאי 

  ל"כמנכ  כהונתו  תנאיל  בנוגע  אילון  עידו  מר  עם   ומתן  המשא  במסגרת  . הניצעיםמ

  ומתן  שאבמ. בעלי השליטה(מקטור ואחד  )דיר אירמ דניאלמר  רההחב את ייצג החברה

  חברה ה  את   וייצג  פעיל   דירקטוריון  ר"כיו  כהונתו  לתנאי  בנוגע  פלדמן  אורי  מר  עם
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  .מאיר דניאלו הדירקטורים גיורא קורנבלאו, הרולד וינר

נושא   .3.9 בעל מניה מהותי או  כל  לו, למיטב  שמו של  בחברה שיש  ידיעת החברה,  משרה 

 י ניינו האישומהות ע ענין אישי בתמורה,

הותי או נושא משרה חברה, אין בחברה בעל מניה מטב ידיעתה של הלמועד הדוח, למי

בהקצא אישי  עניין  לו  זהשיש  דוח  לפי  לניצעים  למעט  ות  המכהן  ,  פלדמן,  אורי  מר 

כיו"ר דירקטור פעיל של  אשר תנאי כהונתו  למועד הדוח כמנכ"ל החברה וכדירקטור, ו

 ישור האסיפה.  מובאים לא (מנכ"לכ החברה )חלף כהונתו

צאות, האם נתקבלו או נתקיימו,  או תנאים שנקבעו לביצוע ההקשורים הנדרשים  יהא .3.10

 ואם לא, באיזה מועד הם צפויים להתקבל או להתקיים 

 ים להלן: הקצאת כתבי האופציה מותנית בקבלת כל האישורים המפורט

הביקורת  ואישור   .3.10.1 )עדת  החברה  כושל  תגמוובשבתה  אישו(לעדת  הועדה ר  : 

בישיבהת נכחו  2022יל  באפר  4  ביום  המשהתקיי  הקבל  בישיבה    רי חב  כל. 

; גב' אורית צחר )דח"צ( יו"ר הועדה  -  )דח"צ(  סרוסיגרטי  -אורלי'  גב:  הועדה

 נס )דירקטור בלתי תלוי(. וומר יו או

ון החברה  אישר דירקטורי  2022באפריל    4ם  ביוברה:  אישור דירקטוריון הח .3.10.2

ההקצאה בכפוף  את  מרי ינוימאת    רקטוריוןדיהאישור  ל,  של  אילון  עידו    ם 

החברה  ל פלדמושל  מנכ"ל  אורי  פעילמר  דירקטוריון  ליו"ר  אישור .  ן 

כאמור  ן  הדירקטוריו ביום  למינויים  קולות(   2022באפריל    8ניתן  )ברוב 

  נכחו   בישיבה.  נס לתוקף במועד זהצאה נכהקהדירקטוריון לאישור  לפיכך,  ו

  דניאל   מר(;  הדירקטוריון  ר"יו)  קורנבלאו  גיורא  מר:  וןרקטוריהדי  חברי  כל

)דירקטור מר יו אוונס  מר אורי פלדמן,  מר ירון קופל,  מר הרולד וינר,    מאיר,

  מר גב' אורית צחר )דח"צית(.  ו  גרטי סרוסי )דח"צית(-גב' אורלי,  בלתי תלוי(

 אישית.  והחלטות הנוגעות לקבלת ב ףפלדמן לא השתת

דין.   הנדרש על פיניות של החברה ברוב  של בעלי המת  הכללי  אישור האסיפה .3.10.3

 וח האישור טרם התקבל. למועד הד

כתבי  .3.10.4 ממימוש  שתנבענה  המניות  של  למסחר  לרישומן  הבורסה  אישור 

 .האישור טרם התקבל ,למועד הדוח. המוצעים האופציה

כפופ .3.10.5 א  ותההקצא  ותבנוסף,  על  ילון  למר  לבין אופציות    ם הסכלחתימה  בינו 

   ה.החבר

 החברה  במניות מחזיקים לבין הניצע בין ההסכמים טפירו .3.11

  לבין  הניצען  בי  או,  בחברה  מניות   מחזיקי  לבין  הניצע  בין,  החברה  יעתיד  למיטב

 ות נייר  של  למכירה  או  לרכישה  בנוגע  פה  בעל  ובין  בכתב  בין  הסכמים  כל  אין,  אחרים

  . בחברה  ההצבעה לזכויות בנוגע או החברה של ערך

 עיםופציה המוצכתבי האעד הקצאת מו .3.12

האופציה   אילון  כתבי  פלמר  יוקצועל  זה  דוח  האישורים   י  כל  קבלת  לאחר  בסמוך 

 . לעיל  103.בסעיף הנדרשים להקצאתם, כמפורט 
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 הניצע פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים שתחול על  .3.13

 תקנות מכוחוהניירות ערך ו חוקחסימה על פי  .3.13.1

ניע .3.13.1.1 חוק  פי  ערל  תשכ"חירות  לע  1968-ך,  )פרטים  ערך  ניירות  ניין  ותקנות 

, יחולו המגבלות המפורטות להלן  2000-ג' לחוק(, תש"ס15א' עד  15סעיפים  

של   בבורסה  המסחר  כדי  תוך  מכירה  כתבי על  ממימוש  שתתקבלנה  מניות 

המוצעים   אילון  האופציה  )להלןלמר  זה  דוח  יחדיו  במסגרת  זה  : בסעיף 

 "(:יותהמנ"

בבורסה,  רשאי  היהי  לאילון  מר א .3.13.1.2 פי    להציע את המניות למכירה  על  למעט 

שיוקצו  תש לאחר  חודשים  שישה  במשך  המוצעים   ולקיף,  האופציה  כתבי 

 "(.  תקופת החסימה)להלן: "

ה .3.13.1.3 תקופת  לאחר  מיד  המתחילים  עוקבים  רבעונים  שישה  מר חסימה,  במשך 

יהיאילון   למכיר  הלא  המניות  את  להציע  ארשאי  בבורסה,  פ ה  על  י  לא 

 בתנאים המצטברים כדלקמן: מעט תשקיף, ל

ות שיוצעו על ידי המציע בכל יום מסחר בורסה לא  ופן שכמות המניבא .א

תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר במניות החברה בתקופת 

 ניות כאמור.  שמונה השבועות שקדמו ליום הצעת המ

הממ .ב ההון  השיעור  מתוך  המציע  ידי  על  והנפוצע  של המונפק  רע 

ביוםה עולה על אחוז  חברה,  ות  אחד מכמות מני  הצעת המניות, אינו 

 החברה שבמחזור, במהלך כל רבעון. 

חודשים;    3.13.1.3  סעיףלעניין  "רבעון"   .3.13.1.4 שלושה  של  תקופה  משמעו  לעיל 

בתום תקופת   לעניין  ראשיתו של הרבעון הראשון  סעיף  החסימה. "המציע" 

על פי דוח   ושיוקצו ל יצע מניות  כוש מהנוכל מי שיר הניצע–זה משמעו  3.13.1

  זה.

גם    לעילהאמור   .3.13.1.5 תקופת עיחול  במהלך  מהמציע  שנרכשו  ערך  ניירות  ל 

בסעיף המפורטת  בתקופה  או  תשקיף   לעיל  3.13.1.3  החסימה  פי  על  שלא 

 ושלא במהלך המסחר בבורסה.

  לפקודת מס הכנסה 102צעות נאמן לפי ני באממסלול הו .3.13.2

, וכן מניות המימוש שתוקצינה ןאילולמר  ה  בדוח ז   כתבי האופציה המוצעים .3.13.2.1

יוקצו  עם בעבור    מימושם,  נאמן  ידי  על  העניין(  )לפי  יוחזקו  אילון מר  או 

להלן:   זה  פי  ("הניצע")בסעיף  על  נאמן  באמצעות  הון  רווח  מסלול  פי  על   ,

הכנלפקודת    102סעיף   חדש[,  מס  ]נוסח  )להלן:    1961-התשכ"אסה 

  "(.הפקודה"

או .3.13.2.2 כתב  ככל  מניה שתופציה,  וכן  ל  אופציה,  כתב  מימוש  בגין  זכות קצה  כל 

לטובת    מכוחם, בנאמנות  ותוחזק  הנאמן  שם  על  ותירשם   הניצעתוקצה 

חודשים ממועד הפקדת כתבי האופציה אצל הנאמן   24לתקופת חסימה של  
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הניצע, או תקו לסעיף  פה שונבעבור  בכל תיקון  שייקבע  כפי  לפקודה   102ה, 

  של כתבי ת ההבשלה  ונה בנוסף לתקופהחסימה הי  . תקופתעל הניצע  שיחול

ת ההבשלה ולעיל. תקופת החסימה ותקופ  , כמפורט בדוח זההאופציה לניצע

לשנייה,  תחליף  מהווה  אינה  מהן  אחת  אף  אך  לשנייה,  אחת  לחפוף  יכולות 

צמאי החל ביחס לכתבי האופציה. לאחר סיום  תנאי עוכל אחת מהן מהווה  

אי לשחרר את אותם כתבי אופציה מן יהיה רשור, הנאחסימה כאמתקופת ה

המיוחסו  או מרשות  לניצעת  מניות  אישור  קיבל  שהנאמן  לכך  בכפוף   ,

ש כך  על  ו/או    םשיל   הניצעהמיסים  שהנאמן  או  הפקודה,  פי  על  מס  כל 

 פקודה.הה על פי בותשלומי החו  החלים החברה, ניכו במקור את כל המיסים

שחרר מנאמנות, או למכור,  לא יוכל ל  , הניצעהפקודהת וכפוף לתנאי התכניב .3.13.2.3

לת  להמחות, או  המימוש  להעביר,  מניות  או  האופציה  כתבי  את  כבטוחה  ת 

לפ  בגינן(  חלק  או  ערך שהוקצה  נייר  כל  אם  נ)ו/או  החסימה.  תקופת  תום  י 

, היא עלולה להסתיים  הניצעל ידי  סימה עתבוצע פעולה כאמור בתקופת הח

 . ולבד שא יי ואהיות בהן בהשלכות מס שליל

והכ  על .3.13.2.4 הפקודה  להוראות  לציית  מהניצע  הנובעים  תכנית  ללים  תוכה, 

האופציות, ותנאי הסכם הנאמנות שנכרת בין החברה והנאמן, כמתחייב על  

סעיף   הוראות  ד.  לפקודה  102פי  כל  פי  על  החלות  המס  השלכות  על כל  ין 

,  החזקתם ניצע בגין הקצאת או החזקת כתבי האופציה המוצעים, מימושם,ה

מכירת אח  או  ערך  ניירות  )או  המימוש  על  מניות  שיוקצו  תכנית  רים  פי 

ניצע או בגין כל פעולה אחרת של החברה ו/או של הנאמן ההאופציות( על ידי  

הני על  בלעדית  יחולו  הניצע בקשר עם תכנית האופציות  והנו/או של  צע יצע 

אחרי מכל  הנאמן  ו/או  קשורות  חברות  ו/או  החברה  את  בנוגפוטר  ע ות 

מ  ומכל  לתשלום  וקנסות  ריביות  כאמור,  ובכיסים  אחר,  בגין  תשלום  זה  לל 

חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס מתוך כל תשלום  

לניצע. הועבר  הפק  אשר  מכח  לעיל  המפורטות  החסימה  בהוראות  ודה אין 

מהוראות  ובנ לגרוע  כדי  המימוש,  מניות  ו/או  האופציה  לכתבי  החסימה  גע 

   . על פי כל דיןלות על הניצע החהנוספות 

 וס האסיפה טים בנוגע לכינפר .4

המיוחדת   .4.1 הכללית  ביום  האסיפה  בשעה  2202  במאי  22א',  תתכנס  במשרדי    15:00, 

ושות ויקטור תשובה  של החברה,  דהיועצים המשפטיים החיצוניים  עורכי  ברחוב  ין,  ' 

 . גן , רמת6ספיר( קומה )מגדל  40תובל 

 ת  בלת ההחלטודרוש לקהרוב ה  .4.2

  על סדר יום האסיפה   1'  פורטת בנושא מסהמ  הההחלטהרוב הנדרש לאישור   .4.2.1

כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה( בסעיף    )אישור תנאי   א)ב(267הוא כאמור 

דהיינו   החברות,  המניו  –לחוק  בעלי  מכלל  רגיל  הנוכחיםרוב  בהצבעה    ת 

 :מאלהאחד  מוומשתתפים בה ובלבד שיתקיי

עלי המניות הכללית ייכללו רוב מכלל קולות ב  רוב באסיפהקולות הבמניין   ( א)
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בחברה  שאי השליטה  בעלי  ההחלטה  נם  באישור  אישי  עניין  בעלי  או 

המניות   בעלי  של  הקולות  כלל  במניין  בהצבעה;  המשתתפים  המוצעת, 

בחשב יובאו  לא  קולות  האמורים  אישי  ון  עניין  לו  שיש  מי  על  הנמנעים; 

 ינויים המחויבים; החברות בש לחוק 276יחולו הוראות סעיף 

לא  ה )א(  משנהמניות האמורים בפסקת  דים מקרב בעלי  סך קולות המתנג (ב)

 . ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה2%עלה על שיעור של שני אחוזים )

  יום האסיפה   על סדר  2  בנושא מס'הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת   .4.2.2

הדירקטוריון( יו"ר  של  והעסקה  כהונה  מכלרו  הינה  )תנאי  רגיל  בעלי ב  ל 

 .שתתפים בההמניות הנוכחים בהצבעה ומ

 הזכאות עד לקביעת המו .4.3

לחוק החברות,   182המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפה זו, כאמור בסעיף 

 "(.המועד הקובע)להלן: " 2202 באפריל 24יום הינו 

 קי ואסיפה נדחיתמניין חו .4.4

כחים, בעצמם )לרבות נוכחות ה שיהיו נו ווה בשעעל פי תקנון החברה, מניין חוקי יתה

במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות  ו הצבעה  ות כתב הצבעה אבאמצע

הדין( או על ידי שלוח, בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים מעל לחמישים אחוזים  

מזכ50%) ההצבעה  (  לפתיחת  ויות  שנקבע  המועד  מן  השעה  מחצית  תוך  בחברה, 

כהאסיפ אם  שלושיה.  )עבור  לאסיפה30ם  שנקבע  מהמועד  דקות  מניי  (  יימצא  ן לא 

לחוק החברות   63תתבטל האסיפה אם כונסה לפי דרישת בעלי מניות לפי סעיף  חוקי,  

ידם.  וריון או על  או על ידם או אם כונסה לפי דרישת מחצית או פחות מחברי הדירקט

, לאותה 2022  במאי  29,  א'  ליוםדהיינו    ,בכל מקרה אחר, תדחה האסיפה בשבוע אחד

ולאותו המקום,   באופן קום אחרים אותם  או למועד או למהשעה    יקבע הדירקטוריון 

שיפורסם לבעלי המניות. אם גם באסיפה הנדחית כאמור לא ימצא מניין חוקי כעבור 

 ה בכל מספר משתתפים שהוא. אסיפה, תתקיים האסיפחצי שעה מהמועד שנקבע ל

 ית הצבעה באסיפה הכלל .4.5

הם  בהתא לצורך  לתקנות  במניה  בעלות  )הוכחת  ה חברות  באסיפה  כללית(,  הצבעה 

בתל  2000-התש"ס ערך  לניירות  בורסה  חבר  אצל  מניה  רשומה  שלזכותו  מניה,  בעל   ,

בע במרשם  הרשומות  המניות  בין  נכללת  מניה  אותה  בע"מ,  שם אביב  על  המניות  לי 

הכלחבר  באסיפה  להצביע  מעוניין  והוא  לרישומים,  )להה  "לןלית  מ:  לא  בעל  ניות 

אישרשום לחברה  ימציא  בעלותו"(,  בדבר  החברה    ור  מאת  הקובע,  במועד  במניה 

 שבתוספת לתקנות, עד למועד כינוס האסיפה.  1לרישומים בהתאם לטופס 

ולהצביע ב בא כוח אשר ה אישית או באמצעות  כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה 

בא   הממנה  המסמך  כדין.  לכך  להצהוסמך  )להלן:בע כוח  המינוי"  ה  ייפוי  כתב  וכן   )"

המינוי )אם ישנו(, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת החברה, כוחו נחתם כתב הכוח מ

יהיו בכתב, ייחתמו בדרך המחייבת את התאגיד, ויופקדו במשרד עו"ד ויקטור תשובה 

   העניין.המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי  שעות לפחות לפני 4,  ושות'

כן,   הככמו  באסיפה  להצביע  רשאי  מניות  כבעל  באמצעות  המצורף  ללית  הצבעה,  תב 
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בסעיף   כמפורט  זה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל   4.7לדוח מיידי 

 להלן.  

 סדר היום הוספת נושא ל .4.6

ום, לרבות הוספת נושא לסדר  ים בסדר היו שינוילאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהי 

עשויות  היום. העדכני   בנוסף,  היום  בסדר  לעיין  ניתן  יהיה  עמדה.  הודעות  להתפרסם 

 להלן.  4.7ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה, כהגדרתו בסעיף  

יות או  אחד  מניה,  המחזבעל  הר,  מניות  ההצבעה   1%מהוות  יק  מזכויות  לפחות 

שב הכללית  עד  אסיפה  מהדירקטוריון,  לבקש  רשאי  החברה,  זימון    7ל  לאחר  ימים 

בסדר   נושא  לכלול  נדון  האסיפה,  להיות  מתאים  שהנושא  ובלבד  האסיפה  של  היום 

 סיפה כללית. בא

באסיפה    ות נדוןן כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להימצא הדירקטוריו

מעודכןהכ יום  סדר  החברה  תכין  מת  ללית,  ותפרסם  וכתב הצבעה  שיידרש(  )ככל  וקן 

הכללת נושא נוסף ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה ל  7-אותם לא יאוחר מ

ככל שהחב  כי,  מובהר  היום.  סדר  איעל  מעודכן,  יום  סדר  תפרסם  סדר  רה  בפרסום  ן 

 ע בדוח זימון זה.ע כפי שנקבעד הקובהיום המעודכן כדי לשנות את המו

מנ בעל  של  בסדר  בקשה  לכלול  לכהונה  יה  מועמד  הצעת  הכללית  האסיפה  של  היום 

תקנה   לפי  או  5כדירקטור  החבר5א  לתקנות  כללית  ג  אסיפה  על  ומודעה  )הודעה  ות 

בחבר סוג  לסדר  ואסיפת  נושא  והוספת  ציבורית  התש"סה  את 2000-היום(,  תכלול   ,

האמורים המועמדלתקנות    26בתקנה    הפרטים  הצהרת  אליה  ותצורף  לכהן    הדוחות 

לחוק    241גם הצהרה לפי סעיף    -ב לחוק החברות, ולפי העניין  224לפי סעיף    כדירקטור

 .החברות

 פרטים לעניין כתב ההצבעה  .4.7

"( ואתר האינטרנט  אתר ההפצהלניירות ערך )להלן: "  כתובת אתר ההפצה של הרשות

ה  הם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבע ב בע"מ, שבבתל אבישל הבורסה לניירות ערך  

  www.magna.isa.gov.ilרות, הינן:  לחוק החב  88ה כמשמעותן בסעיף  והודעות העמד

כתya.tasa.co.ilwww.ma-ו באמצעות  הצבעה  בהתאמה.  הצבעה,  על    ב  גבי תיעשה 

 הפצה.  שפורסם באתר ה החלק השני של כתב ההצבעה כפי

ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות  ישירות לחברה ולקבל  בעל מניות רשאי לפנות  

ללא   ישלח,  בורסה  חבר  כאלו(.  שתהיינה  )ככל  אלקטרוני, העמדה  בדואר  תמורה, 

)ככל שתהי  קישורית וכתבי העמדה  כתב ההצבעה  באלנוסח  לינה(  בעל  תר ההפצה  כל 

במרשם   רשום  שאיננו  ואמניות  המניות  חבעלי  אותו  אצל  רשומות  מניותיו  בר שר 

הודיע בעל המניות כי איננו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל    בורסה, אלא אם כן

בדואר ובלבד    כתבי הצבעה  דמי משלוח,  לגבי חשבון תמורת תשלום  ניתנה  שההודעה 

 ועד הקובע. עד קודם למים ובמוניירות ערך מסו

ר זכאי לקבל את אישור הבעשומות אצל חבר  בעל מניות שמניותיו  לות מחבר  בורסה 

שבא אצל  הבורסה  בדואר  או  הבורסה  חבר  של  בסניף  במניותיו  מחזיק  הוא  מצעותו 

לעניין זה תינתן מראש לחשבון  ח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה  מענו תמורת דמי משלו

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tasa.co.il/
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 ם. ניירות ערך מסוי

כ ההצבעה  את  בתב  כמפורט  אליו  לצרף  שיש  יש  והמסמכים  ההצבעה  להמציא  כתב 

בצירוף   החברה,  )וביחסלמשרדי  הבעלות  רשום    אישור  מניות  צילום    -לבעל  בצירוף 

האסיפה. שעות לפני מועד כינוס    4עד  תעודת זהות, דרכון או תעודת זהות, לפי העניין(,  

בעה והמסמכים המצורפים ו כתבי ההצבו הגיעלעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד 

למ  כת אליהם,  החברה.  בעשרדי  אישור  לו  צורף  שלא  הצבעה  לא ב  לחילופין  )או    לות 

הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית( או ביחס לבעל מניות  

  ת, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, יהיה לא צורף לו צילום תעודת זהורשום ש

 קף.חסר תו

רשאי להצביע  בנוסף   רשום,  כתב הצבעל מניות לא  בעה אלקטרוני שיועבר באמצעות 

נית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני  ערכת ההצבעה האלקטרולחברה במ

 פה. שעות לפני מועד כינוס האסי 6תתאפשר עד 

רשאי רשום  לא  מניות  באמצעותו  בעל  הבורסה  לחבר  בכתב  להודיע  עת,  בכל  הוא , 

במניות  מחז ברשייק  להיכלל  מעוניין  אינו  הוא  להצבכי  הזכאים  במערכת  מת  יע 

קובע(. עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה  )כפי שנקבעה במועד הההצבעה האלקטרונית  

כל  ,  2005-והודעת עמדה(, תשס"ומידע לגביו בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב  

ר הלא  המניות  מבעל  אחרת  הוראה  קיבל  לא  הועוד  בעלי  שום.  כאמור  ראות  מניות 

ע, וזאת לגבי  בצהריים של המועד הקוב  12:00  לא יאוחר מהשעהיועברו לחבר הבורסה  

 ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחברה. חשבון 

יות להצביע ביחס לנושאים  ה האלקטרונית, יוכל בעל המנעם הכניסה למערכת ההצבע

האס של  יומה  סדר  לחשעל  בעיפה.  יועבילופין,  פרטיו  כי  לבקש  יוכל  מניות  רו  ל 

בנכת ההצבעה האלקטרונית לחברה לבאמצעות מער בעלות  יירות הערך  צורך הוכחת 

באסיפה פיזית  להצביע  שיוכל  מנת  על  הצבעתו,  אופן  ציון  ללא  להלן,  וללא    כמפורט 

 ות.  צורך בהצגת אישור בעל

ימים לפני   10ינו עד  על מניות המטעם ב המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה

  5ודעת העמדה הינו  להמצאת תגובת הדירקטוריון לה  . המועד האחרוןמועד האסיפה

 מים לפני מועד האסיפה. י

ותר מסך של זכויות יאו    5%בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה  

רה  ההצבעה בחבזכויות  וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל    חברהההצבעה ב

ין  לעי  לאחר כינוס האסיפה הכללית, זכאי  ה בחברהשאינן מוחזקות בידי בעל השליט

וברי ההצבעה  שהגיעו  בכתב  האלקטרונית  ההצבעה  מערכת  באמצעות  ההצבעה  שומי 

בתקנה   כמפורט  והולתקנ  10לחברה,  בכתב  )הצבעות  החברות  עמדה(, ות  דעות 

 . 2005-התשס"ו

 ול בדוח רה לטיפפרטים על נציגי החב .4.8

 , ממשרד ויקטור וטל ירוןאברס    ינם עוה"ד אלדר יגי החברה לעניין דוח מיידי זה הנצ

-03; פקס: 03-6138686: 'טל , (, רמת גן6)מגדל ספיר קומה  40ובל תשובה ושות', רח' ת

6138585 . 



 

20 
 

 כים עיון במסמ .4.9

עות ות המוצלעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנוגעים להחלט  בעלי מניות החברה יוכלו

הראשי  באסיפה במשרדה  ע,  ברחוב  החברה  העי13מל  של  ראש  טל'ן,   ,  03-5754713  

ב" החברה  ובמשרדי  תשובכ  ושות'ויקטור  דין–  ה  תובל  עורכי  רח'  ספיר   40,  )מגדל 

שעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש , ב03-6138686:  'טל  ,(, רמת גן6קומה  

 שתיערך(.   נדחית )ככלית או הוזאת עד למועד כינוס האסיפה הכלל

         

           בכבוד רב,                           

 טלי בע"מ ידיאם ייצור דיג3                                                 

 :באמצעותנחתם במועד הדיווח 

 מנכ"ל ודירקטור, פלדמןאורי מר 

 מר דניאל מאיר, דירקטור 



3דיאם ייצור דיגי טלי בע"מ )להלן: "החברה"( 

כתב הצבעה על פי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(,  התשס"ו-2005 )"התקנות"( 

 חלק ראש ון

 החברה  שם .1

 3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ 

כינוסה ומקום המועד ,הכללית האסיפה סוג .2

הדי ן  עורכי  במשרד  אסיפה  מיוחדת שתתקיים  ביום  ראשון,  22  במאי  2022,  בשעה  15:00, 
ויקטור תשובה  ושות' , ברחו ב תוב ל 40  )מגד ל ספיר, קומ ה 6( , רמת גן. א ם לא ימצא מניין חוקי,  

תידחה האסיפה ליום ראשון, 29 במאי 2022, באותה שעה ובאותו מקום . 

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום בהתאם לדוח המיידי של החברה אליו מצורף כתב הצבעה 
זה, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:  

עידו אילוןאישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר : 1נושא מס'  3.1

כמנכ"ל אילון    עידולאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר    :נוסח ההחלטה המוצעת
אלפי ש"ח    50גמול קבוע בסך    ,ובכלל זה  החל ובכפוף לתחילת כהונתו בפועל,  החברה

4בכפוף לעמידה ביעדים בגובה של עד    2022בחודש )ברוטו(; מענק שנתי יחסי לשנת  
כתבי אופציה לא רשומים )שהבשלתם אינה תלויה בעמידה ביעדים(   250,940משכורות;  

ביעד,  44,000-ו כפופה לעמידה  נוספים שהבשלתם  בדוח    כתבי אופציה  זימון כמפורט 
  האסיפה.

 כיו"ר דירקטוריון פעיל  אורי פלדמןתנאי כהונתו והעסקתו של מר    אישור:  2נושא מס'   3.2

בגין כהונתו של מר אורי פלדמן כיו"ר דירקטוריון   לאשר כי:  נוסח ההחלטה המוצעת
יהיה מר פלדמן   כיו"ר הדירקטוריון,  בפועל  כהונתו  בכפוף לתחילת  פעיל של החברה, 
)בגין   זה  זימון  דוח  למועד  נכון  זכאי  הוא  להם  וההעסקה  כהונה  תנאי  לאותם  זכאי 

ידי האסיפה    כהונתו כמנכ"ל החברה(, ובכלל זה, התנאים שאושרו כדין למר פלדמן על 
, כדלקמן:  2022בפברואר  27הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה שהתכנסה ביום 

( מענק שנתי תלוי עמידה ביעד בסך של עד 2אלפי ש"ח; )  50( משכורת חודשית בסך  1)
200  ( )ברוטו(;  ש"ח  כפופה   44,000(  3אלפי  שהבשלתם  רשומים(  )לא  אופציה  כתבי 

ר תנאי כתבי האופציה הנ"ל שאושרו כאמור על ידי מוסדות  לעמידה ביעד ובכפוף לכל ית
בשנת   ידי החברה  על  הוא מועסק  עוד  וכל  )2022החברה  ו4;  (  5)-( תנאים סוציאליים 

הודעה מוקדמת; וכי מר פלדמן ימשיך להיות זכאי לתנאים אלה כל עוד הוא מועסק על 
שינוי, כלל התנאים של    ידי החברה. כמו כן, ימשיכו לעמוד לזכותו של מר פלדמן, ללא

כל תגמול הוני אחר שהוענק לו בעבר ואושר כדין על ידי מוסדות החברה, שלמועד דוח 
כתבי אופציה לא רשומים של החברה, ובכלל זה, תנאי ההבשלה של   361,800זה כולל  

 .זימון האסיפהבדוח  כמפורטכתבי האופציה, מחירי המימוש ותקופות המימוש, והכל  

4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצ עות

המוצעות  להחלטות  הנוגעים  ובמסמכים  זה  מיידי  בדוח  לעיין  יוכלו  החברה  מניות  בעלי 
ובמשרדי    03-5754713  , טל', ראש העין13באסיפה, במשרדה הראשי של החברה ברחוב עמל  

:  'טל  ,(, רמת גן6)מגדל ספיר קומה    40, רח' תובל  עורכי דין–   ויקטור תשובה ושות'ב"כ החברה  
, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש וזאת עד למועד כינוס האסיפה03-6138686

  הכללית או הנדחית )ככל שתיערך(.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום

)אישור תנאי    על סדר יום האסיפה  1  נושאב  תהמפורט  הההחלט  לאישורהנדרש    הרוב 5.1
א)ב( לחוק החברות, דהיינו 267כאמור בסעיף  הוא    ,(רהכהונה והעסקה של מנכ"ל החב 
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רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה ובלבד שיתקיימו אחד  –
 מאלה:

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם   ( א)

בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים  

בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות  

סעיף   הוראות  יחולו  אישי  עניין  לו  שיש  מי  על  החברות    276הנמנעים;  לחוק 

 בשינויים המחויבים; 

יות האמורים בפסקת משנה )א( לא עלה על סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המנ (ב)

 ( מכלל זכויות ההצבעה בחברה 2%שיעור של שני אחוזים )

המפורטת   5.2 ההחלטה  לאישור  הנדרש  מס'  הרוב  )תנאי   2בנושא  האסיפה  יום  סדר  על 
הינה   הדירקטוריון(  יו"ר  של  והעסקה  הנוכחים כהונה  המניות  בעלי  מכלל  רגיל  רוב 

 . בהצבעה ומשתתפים בה

 6. המועד הקוב ע

לחוק החברות, הינו   182המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפה זו, כאמור בסעיף  
 "(.המועד הקובע: ")להלן  2022באפריל  24יום 

 7. תוקף כתב הצב עה

  4רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצאו לחברה עד    תוקף יהיה הצבעה לכתב
 עות לפני מועד האסיפה: ש

רשום   לא  מניות  בעל  בעלות   -לגבי  אישור  לחברה  נשלח  אם  או  בעלות  אישור  לו  צורף  אם 
 .באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או    -( לחוק החברות  2)177גבי בעלי מניות לפי סעיף  ל
 תעודת התאגדות. 

 בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר תוקף.  הומצאכתב הצבעה שלא 

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו,  
 למשרד החברה.  

8. מועד נעילת מ ערכת ההצבעות אלקטרונ יות 

שעות לפני מועד כינוס האסיפה )דהיינו   6ההצבעה במערכת ההצבעות האלקטרוניות מסתיימת  
  עד למועד זה יש להמציא לחברה את כתב ההצבעה. (.  2022  מאיב  22  בבוקר ביום  09:00בשעה    -

 בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.  

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמ דה 

    ., ראש העין13רחוב עמל ב ,החברה יאת כתב ההצבעה והודעת העמדה יש להמציא למשרד

10. מועד אחרון להמצאת הודעות עמ דה 

,  לפני מועד כינוס האסיפהעשרה ימים  עד הינו לחברה עמדה הודעות להמצאת  האחרון המועד
עמדה למשלוח  האחרון המועד"להלן:  )  2022  מאיב  12היינו    האחרון  והמועד  (,"הודעות 

קרי   , עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה העמדה הינו להודעות תגובת הדירקטוריון להמצאת
 . 2022 מאיב 17

 והודעות  ההצבעה כתבי םבה שמצויים הבורסה של האינטרנט ואתר ההפצה אתר כתובות .11
 . www.magna.isa.gov.il-ו www.maya.tase.co.il :הינם העמדה

 מניותיו רשומות אצלו אשר הבורסה  חבר של בסניף הבעלות אישור את  לקבל זכאי מניות בעל .12
 .מסוים רךע  ניירות לחשבון מראש תינתן זה  לעניין זאת. בקשה ביקש אם בדואר, או במשלוח



- 3  - 

 

כמו כן כי בעל מניות לא רשום, רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות  
 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה    כתב לנוסח קישורית ,תמורה בלא ,אלקטרוני בדואר לקבל זכאי רשום  לא  מניות בעל .13
 אלא ותיו, במני  מחזיק הוא שבאמצעותו הבורסה חבר מאת ההפצה, באתר העמדה והודעות

 לקבל מעוניין שהוא   או כאמור קישורית לקבל מעוניין  הוא אין כי הבורסה לחבר הודיעכן   אם
הצבעה   קבלת לעניין גם  תחול ההצבעה כתבי לעניין הודעתו  .תשלום תמורת  בדואר כתבי 

 . העמדה הודעות

 .צבעההה כתב של השני בחלק היום סדר שעל נושא כל לגבי הצבעתו אופן את יציין מניות בעל .14

כל   מסך יותר או  אחוזים  חמישה המהווה בשיעור מניות  המחזיק יותר או אחד מניות  בעל .15
 מוחזקות  שאינן ההצבעה זכויות כל סך מתוך כאמור  בשיעור שמחזיק מי זכויות ההצבעה, וכן

 בכתבי עייןזכאי להחברות,   לחוק 286 בסעיף מונח זה בחברה, כהגדרת  השליטה  יבעל בידי
  .לתקנות 10 בתקנה כמפורט ההצבעה

זה,   כתב  נשוא   כל מסך  5% המהווה מניות כמותנכון למועד ההודעה בדבר כינוס האסיפה 
 זכויות כל  מסך אחוזים  5%  מניות המהווה ; כמותמניות  412,875  הינה  בחברה  ההצבעה זכויות

   .מניות  237,419 הינה בחברה   השליטה יבעל בידי מוחזקות שאינן ההצבעה

תשומת הלב, כי לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת  .16
ו/או   עדכני  יום  סדר  שיפורסם  ככל  עמדה.  הודעות  להתפרסם  עשויות  וכן  היום  לסדר  נושא 
הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה באתר  

שיהיו שינויים בסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתקנת, החברה תמציא נוסח  ההפצה. ככל 
 מתוקן של כתב ההצבעה באתר ההפצה ביום פרסום ההודעה המתוקנת. 

לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית   1%בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות  
לכלול נושא בסדר   ,ימון האסיפהימים לאחר ז  7של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד  

 היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.  

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית,  
- תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן )ככל שיידרש( ותפרסם אותם לא יאוחר מ

ככל  לאחר המ  7 נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי,  ועד האחרון להמצאת בקשה להכללת 
כדי לשנות את המועד   היום המעודכן  בפרסום סדר  יום מעודכן, אין  שהחברה תפרסם סדר 

 הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה.
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 חלק שני  -כתב הצבעה 

 . טלי בע"מידיאם ייצור דיג 3 - שם החברה

 . ראש העין 13ברחוב עמל משרדה הראשי של החברה  - כתב הצבעהמען למסירה ומשלוח של 

 0-551258-51– מס' חברה

 . 0015:בשעה , 2202 במאי 22, ראשוןיום  - מועד האסיפה

 מיוחדת – סוג האסיפה

 .2202באפריל  24 – המועד הקובע

 פרטי בעל המניות 

 _________________________  - שם בעל המניות

 ___________________  - מס' זהות

 אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

 _________________   - מספר דרכון

 _________________  - המדינה בה הוצא

 ____________________ - תוקף

   אם בעל המניות הוא תאגיד

 ______________  - מס' התאגיד

 ____________ - מדינת ההתאגדות

 : אופן ההצבעה

מס'  
הנושא 
שעל  
סדר  
 היום 

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל   1אופן ההצבעה  הנושא על סדר היום 
, נושא  ההחלטהעניין אישי באישור 

 1משרה בכירה או משקיע מוסדי
 

 לא  כן*  נמנע  נגד        בעד 
 של   והעסקתו  כהונתו  תנאי  אישור 1

, אילון  עידו   מר,  החברה"ל  מנכ
 כמפורט בדוח זימון האסיפה. 

    
 

 

2 
 

 של   והעסקתו  כהונתו  תנאי  אישור
 דירקטוריון "ר  כיו  פלדמן  אורי  מר

 , כמפורט בדוח זימון האסיפה. פעיל

     

 

   אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו הנושא.על סדר היום.  1בהתייחס לנושא מס'   1
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 האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?  

 כן

 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

___________________________________________________________ ___________ 

 לא

 : * נא פרט מכח מה הנך בעל עניין אישי לעניין ההחלטות שלעיל

 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ._____________________________________________________________________ 

הצבעה  כתב    -  ( לחוק החברות1)177לפי סעיף    לבעלי מניות המחזיקים מניות באמצעות חבר בורסה
למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות    תקף רק עם הצגת אישור בעלות למועד הקובעזה  

 . המערכת

כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת   -לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  
 זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

 
 
 

 ______________          _________________ 
   חתימה              תאריך       


