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  2020 ,ץרמב 16

 מ"עב ןוסחא קט היגרנא דניווגוא
 )"הרבחה"(

 דובכל    דובכל

 מ"עב א"תב ךרע תוריינל הסרובה  ךרע תוריינ תושר

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

 ,.נ.ג.א

  הרבחה תוינמ ילעב לש תדחוימ תיללכ הפיסא ןומיזו הגירח תיטרפ העצה רבדב ןקותמ חוד :ןודנה

 ןוירוטקריד לש רושיא יבגל )2020-01-018456 :אתכמסא( 23.2.2020 םוימ הרבחה לש ידיימה חווידל ךשמהב

 ןומיזו ןקותמ הגירח תיטרפ העצה חוד תאזב תמסרפמ הרבחה ,תויטרפ תועצהב ח"ש ןוילימ 30 דע סייגל הרבחה

 ,007115: העשב ,2020 לירפאב 23 20-ה ,ה'ב םויב סנכתת רשא ,הרבחה תוינמ ילעב לש תדחוימ תיללכ הפיסא

 יטרפ רשא ,1הז תא הז עומשל ולכוי םיפתתשמה לכ הב תינופלט הדיעו תחיש וא סנרפנוק ואדיו תחיש תועצמאב

 ידיימ חודב ורסמיי # שיקהל שי וירחאלו 98655642889-דוק ;9786688-03 :ןופלט :ןמקלדכ םניה הילא רוביחה

 םיאכז ויהי עבוקה דעומב תוינמב וקיזחי רשא תוינמ ילעב קר .)"הפיסאה"( הפיסאה סוניכ ינפל םימי 10 דע דרפנ

 .החישב ףתתשהל

 תויהל תורומא ויהש תוינמ 333,333 ,הרבחה יגיצנל הסרובה יגיצנ ןיב ומייקתהש תוחישל ךשמהב יכ ,ןיוצי

 םינתינה היצפוא יבתכ ,333333-ב ופלחוי ,)ןלהל 1.2 ףיעסב ותרדגהכ( האצקהה דעומב יבוקעי ןוריל תוצקומ

 יבתכל יטמוטואו יופכ שומימ ןונגנמ םיללוכהו םימי 30 לש הפוקת ךשמל הרבחה תוינמ ,333333-ל שומימל

 תא שממל ותנווכב יכ הרבחל עידוה יבוקעי רמ יכ ,ןיוצי .הפוקתה םות דע ןשממי אל יבוקעי רמש לככ היצפואה

 333,333 ןיגב םולשתה רובע ןמאנ לצא רוקמב דיקפהש הרומתה ןכ ומכו ןתעיקפ דעומ ינפל ל"נה היצפואה יבתכ

 תיתוהמ הניחבמ ,ךכיפל .ל"נה היצפואה יבתכ 333,333 שומימ ןיגב הרומתה םולשת ךרוצל שמשת הרבחה תוינמ

 .ליעל רומאכ הפיסאה דעומ ןכדוע ,רומאכ יונישה רואל .חינז יונישב רבודמו הקסעה יאנתב יוניש ןיא תילכלכ

 לע העדומו העדוה( תורבחה תונקתל ,)"תורבחה קוח"( 1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל םאתהב תנמוזמ הפיסאה

 ,)"העדומו העדוה תונקת"( 2000-ס"שתה ,)םויה רדסל אשונ תפסוהו תירוביצ הרבחב גוס תפיסאו תיללכ הפיסא

 ךרע תוריינ תונקתל ,)"בתכב העבצה תונקת"( 2005-ו"סשתה ,)הדמע תועדוהו בתכב העבצה( תורבחה תונקתל

 לעב ןיבל הרבחה ןיב הקסע( ךרע תוריינ תונקתל ,)"תוחודה תונקת"( 1970-ל"שתה ,)םיידיימו םייתפוקת תוחוד(

 תוריינ לש תיטרפ העצה( ךרע תוריינ תונקתלו )"הטילש לעב םע הקסע תונקת"( 2001-א"סשת ,)הב הטילשה

  .)"תיטרפ העצה תונקת"( 2000-ס"שתה ,)המושר הרבחב ךרע

  הפיסאה לש המוי רדס לע .1

 
 .ןאכ ץחל - תירושיקב 16.3.2020 םוימ ךרע תוריינ תושר לגס תדמעל םאתהב 1
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 םיעיקשמ םניה םכותמ 8( םיעצינ 18 דע םע תיטרפ האצקה ימכסהב הרבחה תורשקתה רשאל עצומ .1.1

 הקידבל םאתהב )"ע"ינ קוח"( 1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחל הנושארה תפסותה יפל םירישכ

 ןכו הרבחה לש בוקנ ךרע אלל תוליגר תוינמ 1,000,0001,333,333 דע לש האצקהל )הרבחה העציבש

 דחא לכ שומימל םינתינה )רחסמל םימושר אל( היצפוא יבתכ 2,000,0001,666,667 דע לש האצקה

 העצהה חוד יפל םיעצינל םיעצומה ,תומאתהל ףופכב ,הרבחה לש בוקנ ךרע אלל תחא הליגר הינמל

  .הפיסאה ןומיז חודל  2 ףיעסב טרופמכ

 םכותמ 8( םיעצינ 18 דע םע תיטרפ האצקה ימכסהב הרבחה תורשקתה רשאל" :עצומ הטלחה חסונ

 האצקה )הרבחה העציבש הקידבל םאתהב ע"ינ קוחל הנושארה תפסותה יפל םירישכ םיעיקשמ םניה

 דע לש האצקה ןכו הרבחה לש בוקנ ךרע אלל תוליגר תוינמ 1,000,0001,333,333 דע לש

 תחא הליגר הינמל דחא לכ שומימל םינתינה )רחסמל םימושר אל( היצפוא יבתכ 2,000,0001,666,667

 חודל 2 ףיעסב טרופמכ הז חוד יפל םיעצינל םיעצומה ,תומאתהל ףופכב ,הרבחה לש בוקנ ךרע אלל

 ."הפיסאה ןומיז

 תורדגה .1.2

 העצה  חוד יפ לע םיעצינל לעופב םיעצומה ךרעה תוריינ וצקוי וב דעומה – "האצקהה דעומ" .1.2.1

 .ןלהל 1.3 ףיעסב טרופמכ םילתמה םיאנתה תומייקתה רחאל ךומסב ,הז

 הרבחה לש בוקנ ךרע אלל תוליגר תוינמ 1,000,0001,333,333 דע – "תועצומה תוינמה" .1.2.2

 .הז חוד יפל םיעצינל תועצומה

 םינתינה )רחסמל םימושר אל( היצפוא יבתכ 333,333 דע – ")0'ח הרדס( היצפואה יבתכ" .1.2.3

 םיעצומה ,תומאתהל ףופכב ,הרבחה לש בוקנ ךרע אלל תחא הליגר הינמל דחא לכ שומימל

 .הז חודב רומאכ דחא עצינל

 )רחסמל םימושר אל( היצפוא יבתכ 333,333 דע – ")1'ח הרדס( היצפואה יבתכ" ..1.2.41.2.3

 ,תומאתהל ףופכב ,הרבחה לש בוקנ ךרע אלל תחא הליגר הינמל דחא לכ שומימל םינתינה

 .הז חודב רומאכ םיעצינ ינשל םיעצומה

 )רחסמל םימושר אל( היצפוא יבתכ 333,334 דע – ")2'ח הרדס( היצפואה יבתכ" ..1.2.51.2.4

 ,תומאתהל ףופכב ,הרבחה לש בוקנ ךרע אלל תחא הליגר הינמל דחא לכ שומימל םינתינה

 .הז חודב רומאכ דחא עצינל םיעצומה

 )רחסמל םימושר אל( היצפוא יבתכ 1,000,000 דע – ")'ט הרדס( היצפואה יבתכ" ..1.2.61.2.5

 ,תומאתהל ףופכב ,הרבחה לש בוקנ ךרע אלל תחא הליגר הינמל דחא לכ שומימל םינתינה

 .הז חוד יפל םיעצינל םיעצומה

 ,)1'ח הרדס( היצפוא יבתכ ,)0'ח הרדס( היצפוא יבתכ – "םיעצומה היצפואה יבתכ" ..1.2.71.2.6

 .וידחי )'ט הרדס( היצפוא יבתכו )2'ח הרדס( היצפוא יבתכ

 .םיעצומה היצפואה יבתכו תועצומה תוינמה – "םיעצומה ךרעה תוריינ" ..1.2.81.2.7

 שומיממ ועבניש הרבחה לש בוקנ ךרע אלל הרבחה לש תוליגר תוינמ -"שומימה תוינמ" ..1.2.91.2.8
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 .םיעצומה היצפואה יבתכ

 עקר .1.3

 םירזת קוזיח ךרוצלו היתוינכת םודיקו הרבחה לש התוליעפל םיפסונ ןומימ תורוקמב ךרוצה רואל

 תועצמאב ןוה סויג לע הרבחה הטילחה ,הנורוקה רבשמ עקר לע וז תרגתאמ הפוקתב הלש םינמוזמה

 .הרבחל ךרע תוריינ לש םיעצינל תיטרפ האצקה

 יפל םישרדנה םירושיאה לכ תלבקל ףופכב ,הרבחה ןוירוטקריד ינורקע ןפואב רשיא 23.2.2020 םויב

 רחאל תאזו הרבחה לש ךרע תוריינ לש האצקהל הרומתב ח"ש ןוילימ 30 דע לש ךסב ןוה סויג ,ןיד

 23.2.2020 םוימ ידיימה חווידב טרופמכ לכהו םיעצינ ינש דצמ העקשהל תויובייחתה תלבק

  .)2020-01-018456 :אתכמסא(

 הרבחה תורשקתה תא הרבחה ןוירוטקריד הירחאלו הרבחה לש תרוקיבה תדעו ורשיא 9.3.2020 םויב

 דעומל ךומס .)"האצקהה ימכסה"( ןלהל הז חודב םיטרופמה םיאנתב םיעצינה םע האצקה ימכסהב

 תאצקה יאנת תא רידסמה יפיצפס האצקה םכסה הרבחה ןיבל םיעצינהמ דחא לכ ןיב םתחנ ,הז חוד

 םילתמ םיאנת ןכו האצקהה תרומת ,םיצקומה ךרעה תוריינ יאנת הז ללכבו ,עצינל ךרעה תוריינ

 .דרפנב האצקה םכסה לכ תמלשהל

 :)"םילתמה םיאנתה"( רבטצמב םיאבה םילתמה םיאנתה תומייקתהל ףופכ האצקה םכסה לכ

 םע האצקהה ימכסהב הרבחה תורשקתה תא ,ןיד יפ לע שרדנכ ,הרבחה לש םינגרואה רושיא .א

 ןוירוטקרידו תרוקיבה תדעו רושיא .העצהה יפל היצפואה יבתכו תוינמה תאצקה תאו םיעצינה

 תנמוזמה תיללכה הפיסאה רושיאל הפופכ תורשקתהה ,ףסונב .9.3.2020 םויב לבקתה הרבחה

 .הז חוד יפל

 תונפל היופצ הרבחה .שומימה תוינמ לשו תועצומה תוינמה לש רחסמל ןמושירל הסרובה רושיא .ב

 .וז הפיסא ןומיז רחאל ךומסב רומאכ רושיא לבקל הסרובל
 

 תונמאנ ןובשחל ח"ש ןוילימ 21 לש ךס ודקפוי וא/ו ודקפוה תיללכה הפיסאה ןומיז דעומל ךומסב

 םכסה לע הז הפיסא ןומיז רחאל ךומסב םותחל היופצ Centaurus הז םוכס ךותמ( הקסעה תחטבהל

 הל םיעצומה ךרעה תוריינ ןיגב ,ח"ש ןוילימ 10.5 לש ךס ןכמ רחאל םימי רפסמ ריבעהלו תונמאנ

 ,האצקה םכסה לכב העבקנש הפוקת ךות ומייקתי אל םילתמה םיאנתה םא .)תיטרפה האצקהב

 הסרובה רושיא תלבקו תיללכה הפיסאה רושיא תלבק םע .עצינ לכל האצקהה תרומת רזחות

 עוציבל םילתמה םיאנתה לכ ומייקתי ,שומימה תוינמו תועצומה תוינמה לש רחסמל םמושירל

  .םיעצומה ךרעה תוריינ תא םיעצינל תוצקהל לעפת הרבחהו האצקהה
 .הז גוסמ םימכסהל םילבוקמה םיאנת םיללוכ האצקהה ימכסה

 םיעצינה ןיבל הרבחה ןיב האצקהה ימכסה ירקיע רואית .1.4

 דחיב םיעצינה ומלשי ,םיעצינל םיעצומה ךרעה תוריינ תאצקהל הרומתב ,האצקהה ימכסה יפ לע

 :)"האצקהה תרומת"( ןלהל טרופמה בישחתה יפל ,ח"ש ןוילימ 30 לש ללוכ ךס הרבחל
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 תוריינ ךס

 םיעצומה ךרעה

 םיעצינל

 ריינל הרומת

 ךרע

 ריחמ

 לכל שומימ

 בתכ

 היצפוא

 )תורוגא(

 הרומת

 תידיימ

ינוילימ(

 )םילקש

 הרומת

 תידיתע

 שומיממ

 יבתכ

 תויצפוא

 )םילקש ינוילימ(

 דע

1,000,0001,333,333 

 אלל תוליגר תוינמ

 הרבחה לש בוקנ ךרע

1,500 

 תורוגא

- 1520 - 

 יבתכ 333,333 דע

  *)0'ח הרדס( היצפוא

 4.99-כ דע -  1,500 הרומת אלל וצקוי

 יבתכ 333,333 דע

  *)1'ח הרדס( היצפוא

 4.99-כ דע -  1,500 הרומת אלל וצקוי

 יבתכ 333,334 דע

 *)2'ח הרדס( היצפוא

 5-כ דע -  1,500 הרומת אלל וצקוי

 יבתכ 1,000,000 דע

 )'ט הרדס( היצפוא

 23 דע -  2,300 הרומת אלל וצקוי

 יבתכו )1'ח הרדס( היצפואה יבתכ ,)0'ח הרדס( היצפואה יבתכ תפוקת םות תארקל יטמוטואו יופכ שומימ ןונגנמ םייק  *

 המדקמכ םלוש ח"ש ןוילימ 1 לש ךס .ןכל םדוק ל"נה היצפואה יבתכ תא ושממי אל םיעצינהש לככ )2'ח הרדס( היצפואה

 ,רמולכ .םהיניב םיווש םיקלחב ,)2'ח הרדס( היצפואה יבתכו )1'ח הרדס( היצפואה יבתכ ןיגב תונמאנה ןובשחל ןמאנל

 .שומימל יפוסה דעומה םגו עודי לובקתה םוכס ,הז דעומב העודי ןהלש תומכה ,שומימה תוינמ וקפנויש תואדו תמייק

 .תוינמ תקפנהב רבודמ תילכלכ הניחבמ ,ךכיפל

  )0'ח הרדס( היצפוא בתכ לכל שומימ ריחמ :ןמקלדכ םניה )0'ח הרדס( היצפואה יבתכ יאנת .1.4.1

 תוכז עצינל .האצקהה דעומב םתליחתש םימי 30 הניה שומימה תפוקת ;תורוגא 1,500 וניה

 דעו םתאצקה דעוממ לחה ,ןירועישל וא םאולמב ,)0'ח הרדס( היצפואה יבתכ תא שממל

 יופכו יטמוטוא ןפואב ושמומי )0'ח הרדס( היצפואה יבתכ .םהלש שומימה תפוקת םותל

 .עצינה ידי לע ןכל םדוק ושמומ םרטש לככ םהלש שומימה תפוקת םות ינפל ךומסב

 הרדס( היצפוא בתכ לכל שומימ ריחמ :ןמקלדכ םניה )1'ח הרדס( היצפואה יבתכ יאנת ..1.4.21.4.1

 .האצקהה דעומב התליחתש םישדוח 6 הניה שומימה תפוקת ;תורוגא 1,500 וניה  )1'ח

 דעוממ לחה ,ןירועישל וא םאולמב ,)1'ח הרדס( היצפואה יבתכ תא שממל תוכז םיעצינל

 ןפואב ושמומי )1'ח הרדס( היצפואה יבתכ .םהלש שומימה תפוקת םותל דעו םתאצקה

 לע ןכל םדוק ושמומ םרטש לככ םהלש שומימה תפוקת םות ינפל ךומסב יופכו יטמוטוא

 .םיעצינה ידי
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 הרדס( היצפוא בתכ לכל שומימ ריחמ :ןמקלדכ םניה )2'ח הרדס( היצפואה יבתכ יאנת ..1.4.31.4.2

 .האצקהה דעומב התליחתש םישדוח 12 הניה שומימה תפוקת ;תורוגא 1,500 וניה )2'ח

 דעוממ לחה ,ןירועישל וא םאולמב ,)1'ח הרדס( היצפואה יבתכ תא שממל תוכז עצינל

 ןפואב ושמומי )1'ח הרדס( היצפואה יבתכ .םהלש שומימה תפוקת םותל דעו םתאצקה

 לע ןכל םדוק ושמומ םרטש לככ םהלש שומימה תפוקת םות ינפל ךומסב יופכו יטמוטוא

 .עצינה ידי

 הרדס( היצפוא בתכ לכל שומימ ריחמ :ןמקלדכ םניה )'ט הרדס( היצפואה יבתכ יאנת ..1.4.41.4.3

 .האצקהה דעומב התליחתש םישדוח 36 הניה שומימה תפוקת ;תורוגא 2,300 וניה )'ט

 דעוממ לחה ,ןירועישל וא םאולמב ,)'ט הרדס( היצפואה יבתכ תא שממל תוכז םיעצינל

 אלש )'ט הרדס( היצפואה יבתכמ קלח לכ .םהלש שומימה תפוקת םותל דעו םתאצקה

 םיעצינל הנקי אלו עקפי ,)'ט הרדס( היצפואה יבתכ לש שומימה תפוקת םותל דע שמומי

 .יהשלכ תוכז

 .ןלהל 2 ףיעס ואר ,תומאתה ללוכ היצפואה יבתכ יאנת תודוא םיפסונ םיטרפל ..1.4.51.4.4

 

 

 הטילש לעב םע הקסע תונקתו תיטרפ העצה תונקת יפל םישרדנה םיפסונ םיטרפ .2

 םיעצינה .2.1

  :ןמקלדכ הרבחה תעידי בטימל םניה םיעצינה

 טוריפ -דיגאת לש הרקמב םיעצינה תוהז

 לעב לש ויתוקזחה תודוא

 עצינב הטילשה

 וניה עצינה םאה

 "רישכ עיקשמ"

 הז חנומ תרדגהכ

 קוחב )ב(א15 ףיעסב

 ע"ינ

 - - יבוקעי ןורי .1

 - - יבוקעי לאכימ .2

3. Centaurus Investments 
Limited )"Centarus"(  

 ,הרבחה תעידי בטימל

Centaurus הרבח הניה 

 הלותבה ייאב הדגאתהש

 הטילשב הניהו םייטירבה

 Geneva Trust לש האלמ

Company (GTC) S.A., 

 VT Two־ב ןמאנכ שמשמה

- 
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Trust )"־הTrust"( רובע 

 Mr. Vincent Aziz ,הנהנה

Tchenguiz. 

 - - יקצרש לייא .4

 - - יקצרש יזיא .5

 - - יקצרש רינ .6

 - - רלימ ןיד .7

 ןכ - סקנילב ןר .8

 תופתוש סרנטרפ דגמ .9

 תלבגומ
 המשרנו הדגאתה תופתושה

 ןרקב יללכה ףתושה ,לארשיב

 רודיג תונרק לוהינ דגמ אוה

 תולעבב תיטרפ הרבח ,מ"עב

 ליג רמ לש )100%( האלמ

 .יבסומ

- 

 - - ינועמש םקיחא .10

 - - רברב יפר .11

 ,לארשיב המשרנו הדגאתה מ"עב ילילתרפא .12

 םה הרבחב הטילשה ילעב

 הליה ,ירהד ימלשורי ןרומ

 ימלשורי לאינד ,ןזח ימלשורי

 םיקיזחמה ,ימלשורי יונו

 תוינממ 25% -ב םלוכ

 .הרבחה

 ןכ

  ,לארשיב המשרנו הדגאתה  מ"עב תוילגיס סא.רא .13

 לאפר םה הטילשה ילעב

 םיקיזחמה ,ימלשורי תילגיסו

  .הרבחה תוינממ 50%-ב א"כ

 ןכ

 תועקשה דז.יט.ןא.מא.יא .14

 מ"עב
 ,לארשיב המשרנו הדגאתה

 ריאמ םה הטילשה ילעב

 א"כ םיקיזחמה ,ימולד לבנעו

 ןכ
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 .הרבחה תוינממ 50%-ב

 ,לארשיב המשרנו הדגאתה  מ"עב תועקשה ביננ .15

 בקעי םה הטילשה ילעב

 ,יקחצי ימולד דרוו יקחצי

 50%-ב א"כ םיקיזחמה

 .הרבחה תוינממ

 ןכ

 ,לארשיב המשרנו הדגאתה מ"עב ולב יסנפ .16

 םה הרבחב הטילשה ילעב

 ,ימולד לגיסו רמות

 50%-כב א"כ םיקיזחמה

 .הרבחה תוינממ

 ןכ

 ןכ - ימלשורי ןורהא .17

 ןכ - ןיאמש דהוא .18

 

  ."םיעצינה" וארקי דחיב םלוכ

 ןיינועמ דצ םיעצינה תויה .2.2

 הקסעכ ,Centarus םע תורשקתהה תא תוריהזה ןעמל האור הרבחה ,ןלהל 2.8 ףיעסב טרופמכו ליאוה

 התואב תוארל שיש ירה ,ישיא ןיינע הל תויהל יושע ,הרבחב הטילשה תולעבמ תחא ,עבטה ןוהלש

 "הטילש לעב" תרדגהל םאתהב דבלב תיטרפה העצהה ךרוצל "הטילש לעב"ל תיטרפ העצהכ האצקה

 הקסע"כ האצקהה ימכסהב תוארל שי תוריהזה ןעמלו ליאוה ,ףסונב .תורבחה קוחל 268 ףיעסב

 הז חוד אושנ תויטרפה תואצקהה לכ יזא ,תורשקתהה ידעומו םימודה הקסעה יאנת רואל ,"תחא

 םיניינועמ םידדצכ ובשחיי םיעצינה לכו ןרושיאב ישיא ןיינע הטילשה לעבלש הלאככ ובשחיי

 .הז חוד אושנ תיטרפה האצקהה לש רשקהב תאזו תורבחה קוחל )5(270 ףיעסב הז חנומ תועמשמכ

 םניגב הרומתהו םהיאנת ,םקיפנהל עצומש ךרעה תוריינ .2.3

  :הז העצה חוד יפל שומימה תוינמו תועצומה תוינמל סחייתהב .2.3.1

 הרבחה לש תוליגרה תוינמל תוניחבה לכמ ןהיתויוכזב תווש הנייהת הלא תוינמ .2.3.1.1

 תוישפוחו תויקנ ןהשכ הניצקותו ,הז חוד םוסרפ דעומב הרבחה ןוהב תומייקה

 הריכמ לע תולבגמ איצוהל ,יהשלכ 'ג דצ תוכז וא בוח ,לוקיע ,דובעש ,ןוכשמ לכמ

 תוריינ תונקתו ,ךרע תוריינ קוחל ג15 ףיעס חוכמ הסרובב רחסמה ךלהמב תרזוח

 2.14 ףיעסב טרופמכ ,2000-ס"שתה ,)קוחל ג15-ו א15 םיפיעס ןיינעל םיטרפ( ךרע

 .הז חודל ןלהל

 ,הרבחה לש תוינמ 1,000,0001,333,333 דע םיעצינל וצקוי האצקהה דעומב .2.3.1.2
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 %6.027.9 -כ ,ןתאצקה רחאל ווהי רשא ,תעצומ הינמ לכל 'גא 1,500 לש ריחמב

 לולידבו ,הב העבצהה תויוכזמ %6.027.9-כו הרבחה לש ערפנהו קפנומה ןוההמ

 .הב העבצהה תויוכזמ 6.31%13.79 -כו הרבחה ןוהמ %13.796.31-כ ווהי אלמ

  :הז העצה חוד יפל םיעצומה היצפואה יבתכל סחייתהב .2.3.2

 יבתכ 333,333 דע עצינל וצקוי האצקהה דעומב :)0'ח הרדס( היצפוא יבתכ .2.3.2.1

 תוינמ 333,333 דעל שומימל םינתינה ,)רחסמל םימושר אל( )0'ח הרדס( היצפוא

 ,תשכרנ הינמ לכל תורוגא 1,500 לש שומימ ריחמב ,.נ.ע אלל הרבחה לש תוליגר

 .הב העבצהה תויוכזמ %1.5 -כו הרבחה ןוהמ %1.5 -כ אלמ לולידב ווהי רשא

 דע םיעצינל וצקוי האצקהה דעומב :)1'ח הרדס( היצפוא יבתכ ..2.3.2.22.3.2.1

 דעל שומימל םינתינה ,)רחסמל םימושר אל( )1'ח הרדס( היצפוא יבתכ 333,333

 לכל תורוגא 1,500 לש שומימ ריחמב ,.נ.ע אלל הרבחה לש תוליגר תוינמ 333,333

 תויוכזמ %1.5 -כו הרבחה ןוהמ %1.5 -כ אלמ לולידב ווהי רשא ,תשכרנ הינמ

 .הב העבצהה

 דע םיעצינל וצקוי האצקהה דעומב :)2'ח הרדס( היצפוא יבתכ ..2.3.2.32.3.2.2

 דעל שומימל םינתינה ,)רחסמל םימושר אל( )2'ח הרדס( היצפוא יבתכ 333,334

 לכל תורוגא 1,500  לש שומימ ריחמב ,.נ.ע אלל הרבחה לש תוליגר תוינמ 333,334

 תויוכזמ %1.5 -כו הרבחה ןוהמ %1.5 -כ אלמ לולידב ווהי רשא ,תשכרנ הינמ

 .הב העבצהה

 1,000,000 םיעצינל וצקוי האצקהה דעומב :)'ט הרדס( היצפוא יבתכ ..2.3.2.42.3.2.3

 הינמ לכל תורוגא 2,300 לש שומימ ריחמב ,הרבחה לש )'ט הרדס( היצפוא יבתכ

 4.6% .%54-כו הרבחה ןוהמ 4.6% .%54 -כ אלמ לולידב ווהי רשא ,תשכרנ

 .הב העבצהה תויוכזמ

 תוחפט יחרזמ הרבחה םש לע םיעצינה רובע הניצקות שומימה תוינמו תועצומה תוינמה .2.3.3

 תוערפנ הנייהתו ,ןתאצקה דעוממ לחה הסרובב רחסמל הנמשרת ,מ"עב םימושירל הרבח

 .הרבחה ןוהבש תורחאה תוליגרה תוינמל ןיינעו רבד לכל תויוכז תוושו ןאולמב

  :היצפואה יבתכל תומאתה .2.3.4

 םאתהב היצפואה יבתכ ועקפי אל וא ושמומי אל דוע לכו היצפואה יבתכ תאצקה דעוממ

 :תואבה תוארוהה הנלוחת ,שומימה תפוקת םותמ רחואי אל הרקמ לכב םלוא ,םהיאנתל

 עוציב תחטבהל םושרה הנוהב תוליגר תוינמ לש תקפסמ תומכ רומשת הרבחה .2.3.4.1

 .םושרה הנוה תלדגהל םורגת ךרוצה הרקמבו ,שומימה תוכז

 הנרמשת ,הבטה תוינמ קלחת הרבחה םא - הבטה תוינמ תקולח בקע תומאתה .2.3.4.2

 ןהל יאכז היהי עצינהש שומימהמ תועבונה תוינמה רפסמש ךכ עצינה תויוכז

 הבטה תוינמכ ןהל יאכז היה עצינהש גוס ותואמ תוינמה רפסמב לדגי ,ןשומיממ
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 ריחמ .סקאה םוי ינפלש ןורחאה רחסמה םויל דע היצפואה בתכ תא שמימ וליא

 .רומאכ תוינמ תפסוהמ האצותכ הנתשי אל היצפואה בתכ לש שומימה

 ריחמ ,הרבחה ידי לע דנדיביד תקולח לש הרקמב - דנדיביד תקולח בקע תומאתה .2.3.4.3

 .ח"שב הליגר הינמ לכל דנדיבידה םוכסב תחפוי שומימה

 לכמ ךרע תוריינ היתוינמ ילעבל הרבחה עיצת םא - תויוכז תקפנה בקע המאתה .2.3.4.4

 שומימ ןיגב שומימה תוינמ רפסמ םאתוי ,תויוכז תקפנה לש ךרדב אוהש גוס

 רחסמה םויל דע הרבחה לש תוליגר תוינמל ושמומ םרטש ,היצפואה יבתכ

 תויוכזל תואכזה תא עבוקה םויה ינפל היצפואה יבתכ תא שממל ןתינ וב ןורחאה

 אוהש יפכ תויוכזה לש הבטהה ביכרמל םאתהב ,תויוכזה תקפנהב הנעצותש

 ינפל ןורחאה רחסמה םויב הסרובב הינמה לש הליענה רעש ןיב סחיב אטבתמ

 ."תויוכז סקא" הינמה לש סיסבה רעש ןיבל "סקאה םוי"

 לצפת וא תוליגרה תוינמה תא הרבחה דחאת םא - לוציפ וא דוחיא בקע תומאתה .2.3.4.5

 הניצקותש שומימה תוינמ רפסמ ,הרקמה יפל ,ךכל םאתהב לדגוי וא ןטקוי ,ןתוא

 .רומאכ הלועפ רחאל היצפואה יבתכ שומימ בקע

 גוזימהמ האצותכו תרחא הרבח םע הרבחה גזמתת םא - גוזימ בקע תומאתה .2.3.4.6

 תוינמה"( תרחא הרבח תוינמב ושמומ םרטש שומימה תוינמ הנפלחות

 ולבקתיש תושדחה תוינמה לש תומכ התוא לע היצפואה לוחת ,)״תושדחה

 שומימה ריחמ :ןמקלדכ םאתוי שומימה ריחמו שומימה תוינמ תרומת הרבחב

 שומימה ריחמב ושמומ םרטש שומימה תוינמ תלפכמל הווש היהי םאתומה

 .תושדחה תוינמה רפסמב קלוחמ

 ןוהה הנבמב יוניש לכ תועצמאב וא הנונקת ןוקית תועצמאב ,לעפת אל הרבחה .2.3.4.7

 תרחא הלועפ לכ וא תוינמ תאצקה ,קוריפ ,גוזימ ,דוחיא ,םיסכנ תרבעה ,הלש

 םייונמה םיאנתהמ הזיאב דומעל אל הניה ותרטמש ןפואב ,הרבחה תטילשבש

 םייקת הרבחה  .עצינה לש םיילכלכה םיסרטניאהמ עורגל וא האצקהה םכסהב

 המאתה וא/ו הלועפ לכב טוקנתו תע לכב בל םותב האצקהה םכסה תוארוה תא

 לש םיילכלכה םיסרטניאהו תויוכזב העיגפמ רומשל תנמ לע יוצרה יפל וא שרדנכ

 תאז לכב ךא ,ליעל 2.3.4.3-2.3.4.6 ק"ס םילח אל וילע עוריא לש הרקמב .עצינה

 אל העיגפ םושמ הז עוריאב היהי ,המאתה עצובת אל רומאכ עוריא בגאו הדימב

 םייסיסבה תונורקעל םאתהב היצפואה יבתכל םאתהב תוינמ לבקל תוכזב תנגוה

 רומשל תושרדנה תומאתהה תא בל םותב עבקי הרבחה ןוירוטקריד יזא ,םהלש

 ןונקתל ףופכב לכהו ,היצפואה יבתכ אשומ תוינמה תא לבקל עצינה תויוכז לע

 וא/ו ליבגי ,ענמי אל האצקהה םכסה ,קפס רסה ןעמל .וחוכמ תויחנההו הסרובה

 רשאב 'ג דצ לכל תוינמ קיפנהל וא/ו עיצהל הרבחה תוכז תא והשלכ ןפואב רצי

 םאתהב וקנעוהש היצפוא יבתכ שומימ םע רשקב הלבגה אלל תאז ללכבו ,אוה

 היהי אל ,ןכ ומכ  .תעל תעמ ףקותב ויהיש יפכ הרבחה לש תויצפואה תוינכותל
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 םאתהב הרבחה תויובייחתה לש הרפה םושמ רומאכ האצקה וא/ו העצה לכב

 .הז ףיעסל

 אל שומימה תוינמ רפסמש לככ .יונישל תונתינ ןניא רומאכ המאתהה תוטיש .2.3.4.8

 .רתויב בורקה םלשה רפסמל לגועי שומימה תוינמ רפסמ יזא ,םלש היהי

 תוינמ תקולחל עבוקה םויב הרבחה תוינמל היצפואה יבתכ תא שממל ןתינ אל .2.3.4.9

 וא ןוה לוציפל ,ןוה דוחיאל ,דנדיביד תקולחל ,תויוכז לש ךרדב העצהל ,הבטה

 לוחי םא ,ףסונב .)"הרבח עוריא" :ןלהל ארקיי םירומאהמ דחא לכ( ןוה תתחפהל

 היהי ןתינ אל ,הרבח עוריא לש עבוקה םויה ינפל הרבח עוריא לש "סקאה םוי"

 ועמשמ "סקאה םוי" ,הז ןיינעל .רומאכ סקאה םויב היצפואה יבתכ תא שממל

 .תעל תעמ ויפ לע תויחנההו הסרובה ןונקתב היהיש יפכ

 ןהיתויוכזב תווש הנייהת היצפוא יבתכ שומימ בקע הנקפנותש שומימה תוינמ .2.3.4.10

 תויוכזה וא םידנדיבידה אולמב ןהילעב תא הניכזתו תוליגרה תוינמה תויוכזל

 ךיראת וניה לבקתתש הרבחה ןוירוטקריד תטלחה יפ-לע ןניגב עבוקה םויה רשא

 .וירחאל וא שומימה

 וא/ו םיידסומ ףצרב וא/ו הסרובב רחסמל םימושר ויהי אלו םניא היצפואה יבתכ .2.3.4.11

 .רחא רדסומ קוש לכב

 םיעצומה היצפואה יבתכ לש ילכלכה ךרעהו ןגוהה יוושה .2.4

  :םיעצינל וצקויש היצפואה יבתכ לש יווש תכרעה סיסבב ודמע רשא הדובעה תוחנה ןלהל .2.4.1

 :)2'ח הרדס( היצפוא יבתכו )1'ח הרדס( היצפוא יבתכ ,)0'ח הרדס( היצפוא יבתכ .2.4.1.1

 יבתכל ,)0'ח הרדס( היצפואה יבתכל יטמוטואהו יופכה שומימה ןונגנמ רואל

 שומימ תפסות ילעב םתויהו ,)2'ח הרדס( היצפוא יבתכלו )1'ח הרדס( היצפואה

 עצוב אל ,םיעצינל ןהו )יטמוטואהו יופכה שומימה ןונגנמ רואל( הרבחל ןה ההז

 תואדו תמייק יכ ןיוצי הז רשקהב .ל"נה היצפואה יבתכל ןגוה יווש בושיח

 דעומה םגו עודי לובקתה םוכס ,הז דעומב העודי ןהלש תומכה ,תוינמה וקפנויש

 אלא היצפוא יבתכ תאצקהב רבודמ ןיא תילכלכ הניחבמ ,ךכיפל .שומימל יפוסה

 .תוינמ תקפנהב

 :)'ט הרדס( היצפוא יבתכ .2.4.1.2

 תאבומ םתאצקה רשא )'ט הרדס( היצפואה יבתכמ דחא לכ לש ילכלכה ךרעה

 בתכ לכל ח"ש 11.72-כ לש ךס לע חודה דעומל דמוע תיללכה הפיסאה רושיאל

 יפ לע .ןלהל םירטמרפל םאתהב 2020 ץרמב 15 לש בושיח דעומ יפל היצפוא

 ךרעה ,היצפוא יבתכ לש ילכלכה ךרעה בושיחל הסרובה תויחנהב םימדקמה

 אל( ח"ש 23 ךסב שומימה תפסות :םיאבה םינותנה לע ססבתהב בשוח ילכלכה

 תיינמ לש םאותמה הליענה רעש ,%13.66 רועישב תיעובש ןקת תייטס ,)דומצ

 .%0.2 לש תילקש תיבירו ,ח"ש 20.16 ךסב 2020 ץרמב 15 םויב הסרובב הרבחה
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 דעומב םאולמב ושמומי היצפואה יבתכש החנהה תחת עצוב בושיחה ,ןכ ומכ

  .שומימל ןורחאה

 

 תאבומ םתאצקה רשא )'ט הרדס( היצפואה יבתכמ דחא לכ לש ילכלכה ךרעה

 בתכ לכל ח"ש 5.731-כ לש ךס לע חודה דעומל דמוע תיללכה הפיסאה רושיאל

 יפ לע .ןלהל םירטמרפל םאתהב 2020 ראורבפב 20 לש בושיח דעומ יפל היצפוא

 ךרעה ,היצפוא יבתכ לש ילכלכה ךרעה בושיחל הסרובה תויחנהב םימדקמה

 אל( ח"ש 23 ךסב שומימה תפסות :םיאבה םינותנה לע ססבתהב בשוח ילכלכה

 תיינמ לש םאותמה הליענה רעש ,10.99% רועישב תיעובש ןקת תייטס ,)דומצ

 .%0.2 לש תילקש תיבירו ,ח"ש 14.5 ךסב 2020 ראורבפב 20 םויב הסרובב הרבחה

 דעומב םאולמב ושמומי היצפואה יבתכש החנהה תחת עצוב בושיחה ,ןכ ומכ

 .שומימל ןורחאה

 .סלוש דנא קלב לדומ יפל בשוח האצקהב היצפואה יבתכ לש ילכלכה ךרעה

 הרבחה תיינמ םע רשקב םינותנ .2.5

 ףיעסב הלבטב טרופמכ( תיצקומ הינמ לכ דגנכ היצפוא בתכ יצח תללוכ עצינ לכל הליבחה .2.5.1

 לכל יביטקפאה ריחמה ,)דחא היצפוא בתכ קפנוי תוינמ יתש לכ ןיגב לעופב רשאכ( )ןלהל 2.6

 סחיה .ח"ש 12.13 וניה 23.2.2020 םויב ינורקעה ןוירוטקרידה רושיא דעומל סחייתהב הינמ

 רושיא דעומל םדקש םויב הסרובב הינמל ריחמה ןיבל רומאכ הינמל יביטקפאה ריחמה ןיב

 83.7% וניה )ח"ש 14.50 ,20.02.2020 םויל הינמה לש הריגסה רעש וניהש( ןוירוטקרידה

  .)16.3% לש הבטה ףקשמ(

 בשחתהב ,23.2.2020 םויל ומדק רשא םישדוחה תששב הסרובב הינמה לש עצוממה ריחמה .2.5.2

 הינמל יביטקפאה ריחמה ןיב סחיה .ח"ש 16.64 וניה ,תויוכז תקפנה וא לוציפ ,הקולח לכב

 הינמה ריחמל ח"ש 12.13 וניהש 23.2.2020 םויב ינורקעה ןוירוטקרידה רושיא דעומב

 .73% וניה רומאכ םישדוחה תששב עצוממה

 9.30 וניה 9.3.2020 םויב ןוירוטקרידה רושיא דעומל סחייתהב הינמ לכל יביטקפאה ריחמה .2.5.3

 םדקש םויב הסרובב הינמל ריחמה ןיבל רומאכ הינמל יביטקפאה ריחמה ןיב סחיהו ,ח"ש

 וניה )ח"ש 19.75 ,8.3.2020 םויל הינמה לש הריגסה רעש וניהש( ןוירוטקרידה רושיא דעומל

47%. 
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 ןומיז חוד םוסרפ דעומל ומדק רשא םישדוחה תששב הסרובב הינמה לש עצוממה ריחמה .2.5.4

  .ח"ש 15.57 וניה ,תויוכז תקפנה וא לוציפ ,הקולח לכב בשחתהב ,הפיסאה

 9.30 וניהש 9.3.2020 םויב ןוירוטקריד רושיא דעומב הינמל יביטקפאה ריחמה ןיב סחיה

 .60% וניה רומאכ םישדוחה תששב עצוממה הינמה ריחמל ח"ש

   .ח"ש 20.16 היה הז חוד םוסרפ ינפל ךומסב הסרובב הינמה ריחמ .2.5.5

 9.30 וניהש 9.3.2020 םויב ןוירוטקרידה רושיא דעומב הינמל יביטקפאה ריחמה ןיב סחיה

 .46% וניה רומאכ הז חוד םוסרפ ינפל ךומסב היינמה ריחמל ח"ש
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 ינפל ,הרבחב העבצהה תויוכזבו ערפנהו קפנומה ןוהב תוינמה ילעב ראשו הרבחב ןיינע ילעב ,םיעצינה תוקזחה רועישו תומכ רבדב םיטרפ ןלהל .2.6

  :האצקהה רחאל ךומסבו

  .בוקנ ךרע אלל תוליגר תוינמ 500,000,000-מ בכרומ הרבחה לש םושרה תוינמה ןוה

 .בוקנ ךרע אלל תוליגר תוינמ 15,477,938 15,614,292-מ בכרומ הרבחה לש ערפנהו קפנומה ןוהה

  :הז חוד יפל עצינל האצקהה ינפל

 ןוהב תוקזחה רועיש

 העבצהה תויוכזבו

 )%-ב( אלמ לולידב

 יבתכ תומכ

 הרדס( היצפוא

 )'ז

 יבתכ תומכ

 היצפוא

-ו 1'ה הרדס(

 )2'ה

 היצפוא יבתכ תומכ

 )10 הרדס(

 תוקזחה רועיש

 תויוכזבו ןוהב

 )%-ב( העבצהה

 קיזחמה תוינמ תומכ

 )הטילש לעב( בגוי רוא 2,966,578 19.00%19.17% 32,677 - - 16.00%15.80%

  )הטילש לעב( עבטה ןוה 2,754,351 17.64%17.80% 130,005 - - 15.38%15.19%

4.20%4.14% - - 57,864 4.67%4.71% 728,987 AAG )הטילש לעב( 

4.20%4.14% - - 57,864 4.67%4.71% 728,987 AEG )הטילש לעב( 

 )ןיינע לעב( רגניסמ עשוהי 884,722 5.67%5.72% 9,745 - - 4.77%4.71%

 )ןיינע לעב( טנרב .ס 855,127 5.48%5.52% 9,419 - - %4.614.55%

0.28%0.28% - 53,109 - - - 
 תינכות תרגסמב לביקש תוקזחא( יול םתוי

 )םידבועל תויצפוא

1.77%0%0.3 

 

 

333,302569,662 

-- -- - - 

 ןייד ןב לאירא ,ןמיוו רימת ,רטכורפ יבג

 תינכות תרגסמב ולבקתהש תוקזחא(

 )םידבועל תויצפוא

 םירחא 6,695,5406,451,311 68%41.42.48% 2,451,6662,486,422 - - %48.7947.07%

 ערפנו קפנומ ןוה כ"הס 29215,614,15,477,938 100% 2402,7492,885,594, 53,109 333,302569,662 100%
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   :2הז חוד יפל םיעצינל האצקהה רחאל

 תוקזחה רועיש
 תויוכזבו ןוהב

 העבצהה
 – אלמ לולידב

 החנהב
 יבתכ ושמומיש

 היצפואה
 חודב םיעצומה

 ושמומיו הז
 םירחא ע"ינ

 םימייקה
 )%-ב( הרבחב

 תוקזחה רועיש
 תויוכזבו ןוהב
 לולידב העבצהה

 החנהב – אלמ
 ךא ושמומיש

 יבתכ קרו
 היצפואה

 חודב םיעצומה
 ילבמ( הז

 ע"ינ ושמומיש
 םירחא
 םימייקה

 )%-ב( )הרבחב

 היצפוא יבתכ

 )'ט הרדס(

 

 

 

 היצפוא יבתכ

 1'ח ,0'ח הרדס(

 )2'ח-ו

 יבתכ תומכ

 הרדס( היצפוא

 )'ז

 יבתכ תומכ

 היצפוא

-ו 1'ה הרדס(

 )2'ה

 יבתכ תומכ

 הרדס( היצפוא

10( 

 תוקזחה רועיש

 תויוכזבו ןוהב

 )%-ב( העבצהה

 קיזחמה תוינמ תומכ

13.79%13.64% 15.94%6.05%1 
- - - - 

32,677 17.86%17.65% 2,966,578 
 בגוי רוא
 לעב(

 )הטילש

13.26%13.12% 14.80%14.91% 
- - - - 

130,005 16.58%16.38% 2,754,351 
 עבטה ןוה
 לעב(

  )הטילש

3.62%3.58% 3.92%3.95% 
- - - - 

57,864 4.39%4.34% 728,987 
AAG )לעב 

 )הטילש

3.62%3.58% 3.92%3.95% 
- - - - 

57,864 4.39%4.34% 728,987 
AEG )לעב 

 )הטילש

4.11%4.07% 4.75%4.79% 
- - - - 

9,745 5.33%5.26% 884,722 
 רגניסמ עשוהי
 )ןיינע לעב(

3.98%3.93% 4.59%4.63% 
- - - - 

9,419 5.15%5.09% 855,127 
 לעב( טנרב .ס
 )ןיינע

0.24% 0.00% - - - 53,109 - - - 

 יול םתוי
 תוקזחא(

 לביקש
 תרגסמב
 תינכות
 תויצפוא
 )םידבועל

 
 וניאו )020748-01-2020 :אתכמסא( 1.3.2020 םוימ תיללכ הפיסא ןומיז אושנ תיללכ הפיסאב רושיאל הפופכה הרשואש ותטילשב הרבחל וא יקסנילפק השמ רמל האצקה ללוכ אל 2
 לעופב ועצובי תואצקהה יתש  .)018796-01-2020 :אתכמסא( 05.03.2020 םוימ תיללכ הפיסא ןומיז אושנ תיללכ הפיסאב  הרשואשרושיאל הפופכה ןולחכ בקעי רמל האצקה ללוכ
  .הסרובה רושיא תלבק רחאל םיבורקה םימיב
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1.53%2.59% 0.00% - 

 

 

- 
332,302569,662 - - - - 

 ,רטכורפ יבג
 ,ןמיוו רימת
 ןייד ןב לאירא
 תוקזחא(

 ולבקתהש
 תרגסמב
 תינכות
 תויצפוא
 )םידבועל

 :םיעצינה         

5.52%%5.46 6.45%6.49% 400,000 800,000466,667 - - - %000.%8.91 333,333- 
 ןורי
 יבוקעי

1.38%%61.3 1.61%1.62% 100,000 200,000 - - - 0.00% - 
 לאכימ
 יבוקעי

%4.83%784. 5.64%5.68% 350,000 - - - - 4.21%4.16% 700,000 Centarus 

0.18% 0.21%0.22% 13,333 - - - - 0.16% 26,667 
 לייא
 יקצרש

0.18% 0.21%0.22% 13,333 - - - - 0.16% 26,667 
 יזיא
 יקצרש

 יקצרש רינ 13,333 0.08% - - - - 6,667 0.11% 0.09%

 רלימ ןיד 20,000 0.12% - - - - 10,000 0.16% 0.14%

 סקנילב ןר 26,667 0.16% - - - - 13,333 .0.21%%220 0.18%

  דגמ ןרק 20,000 0.12% - - - - 10,000 0.16% 0.14%

0.09% 0.11% 6,666 - - - - 0.08% 13,333 
 םקיחא
 ינועמש

 רברב יפר 66,667 0.40% - - - - 33,333 0.54% 0.46%%50.4

  ליל תרפא 8,000 0.05% - - - - 4,000 0.06% 0.06%%50.0

0.23%%20.2 0.26%0.27% 16,400 - - - - 0.20% 32,800 
 סא.רא
  תוילגיס

0.08% 0.09% 5,600 - - - - 0.07% 11,200 

.ןא.מא.יא
 דז.יט
 תועקשה
 מ"עב

0.08% 0.09% 5,600 - - - - 0.07% 11,200 
 ביננ

  תועקשה

  ולב יסנפ 11,200 0.07% - - - - 5,600 0.09% 0.08%

0.04% 0.05% 2,800 - - - - 0.03% 5,600 
 ןורהא
 ימלשורי

0.05% 0.05% 3,333 - - - - 0.04% 6,667 
 דהוא
 ןאימש

42.06%%65.04 35.97%4.91%3 
- - - - 2,451,86,4222,4

666 
40.30%%8.373 

6,6956,451,311
,540 

 םירחא
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100% 100% 1,000,000 
1,000,0666,667

00 

332,30569,662

2 
53,109 

2,7492,885,594

,240 
100% 

16,16,614,292

11,2718 

 ןוה כ"הס

 קפנומ

 ערפנו
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 הרומתה העבקנ הבש ךרדהו ךרעה תוריינ דעב הרומתה .2.7

 30 דע הניה הז העצה חוד תרגסמב םיעצינל םיעצומה ךרעה תוריינ דעב תללוכה הרומתה

 תלהנה ןיב ןתמו אשמב ועבקנ ,הגירחה תיטרפה העצהה תוברל ,העקשהה יאנת .ח"ש ןוילימ

 .םיעצינה ןיבו הרבחה

  ישיא ןיינע ;הטילשה ילעב תומש .2.8

 ר"ויו ל"כנמ( בגוי רוא םהיניב ,העבצהה םכסה חוכמ הרבחב הטילשה ילעב לכ

 ,AEG (USA) LLC-ו AAG (USA) LLC ,)"עבטה ןוה"( מ"עב עבטה ןוה ,)ןוירוטקרידה

 ,)"Oriella Limited )"Oriella-ש הדבועה רואל העקשהב ישיא ןיינע ילעבכ בשחיהל םייושע

 .עבטה ןוה לש ערפנהו קפנומה ןוההמ 25%-מ הלעמל הקיזחמ ,Trust־ל הרושקה הרבח

 "דחיב םיקיזחמ"כ םיבשחנOriella -ו עבטה ןוה היפל הריתסל תנתינש הקזח תמייק ,ךכיפל

 Vincos־ל ץועיי יתוריש הקינעמ עבטה ןוה תיל"כנמ ,ןכ ומכ .הרבחה לש ךרעה תוריינב

Limited )־ל ץועיי יתוריש תקפסמ רשאCentaurus(. הרבחה תעידי בטימל יכ ,ןיוצי, Oriella 

 ןוהב םירוטקריד 9 ןיבמ דחא רוטקריד תונמל תיאכז איהו עבטה ןוהב הטילש תלעב הניא

 ,ןכ ומכ .הרבחה לש ךרע תוריינ תקזחה יבגל םכסה ,עבטה ןוה ןיבל הניב ןיאו עבטה

Centaurus תאצקה תובקעב הרבחב הטילש תלעבכ המצע האור הניא איה יכ הרבחל העידוה 

 בשחת אל Centaurus ,ןיד לכל ףופכב ,ךכיפל .הז חוד יפל הילא םיעצומה ךרעה תוריינ

 .םיעצומה ךרעה תוריינ תאצקה תובקעב הרבחב הטילש תלעבכ

 ןוההמ 19.17%-ב קיזחמה )ןוירוטקרידה ר"ויו ל"כנמ( בגוי רוא :םניה הטילשה ילעב

 לש ערפנהו קפנומה ןוההמ 17.80%-ב הקיזחמה עבטה ןוה ,הרבחה לש ערפנהו קפנומה

 לש ערפנהו קפנומה ןוההמ 4.71%-ב דרפנב תחא לכ תוקיזחמה AEG-ו  AAG ,הרבחה

 תוינמ 7,178,903 לש ךס הרבחב הטילשה ילעב דחי םיקיזחמ הז חוד דעומל ןוכנ .הרבחה

 תויוכזמו הרבחה לש ערפנהו קפנומה תוינמה ןוהמ 46.38%-כ תווהמה ,הרבחה לש תוליגר

 .הב העבצהה

 לע הרבחל רסמנש יפכו ,הרבחה תעידי בטימל רשא ,תילארשי תיטרפ הרבח הניה עבטה ןוה

  .לגס רוצ תנע 'בג ידי לע לעופב תלהונמ איהו הטילש לעב הב ןיא ,עבטה ןוה ידי

AAG וז הרבח לש דיחיה הלהנמ וניה סורג יבא רמ .ב"הראב הדגאתהש תיטרפ הרבח הניה 

 םשב תונמאנ ידי לע האולמב תקזחומ וז הרבח .היתועקשהל עגונב דיחיה תוטלחהה לבקמו

 ,סורג תלייא 'בג ,סורג רמ לש ותייער םניה הב םינהנה רשא סורג יבא תחפשמ תונמאנ

 .םהידליו

AEG הרבח לש הדיחיה תלהנמה הניה סורג תלייא .ב"הראב הדגאתהש תיטרפ הרבח הניה 

 תונמאנ ידי לע האולמב תקזחומ וז הרבח .היתועקשהל עגונב הדיחיה תוטלחהה תלבקמו וז

 .םהידליו ,סורג יבא רמ םניה הב םינהנה רשא סורג תלייא תחפשמ תונמאנ םשב
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 הטילשה לעב ןיבל הרבחה ןיב ,הל תומוד תואקסע וא הקסעה לש הגוסמ תואקסע טוריפ .2.9

 רושיא ךיראתל ומדקש םייתנשה ךותב ומתחנש ,ישיא ןינע ןהב היה הטילשה לעבלש וא

 רומאכ ןוירוטקרידה רושיא דעומב ףקותב ןיידע ןהש וא ןוירוטקרידה ידי לע הקסעה

 ןניהש וא תונורחאה םייתנשב הרבחה העציבש תומוד תואקסע ןיא חודה דעומל ןוכנ

 27.6.2019 םוימ ידיימ חוויד ואר ,םיעצינל היצפוא יבתכ תאצקה תודוא םיטרפל .ףקותב

 .)2019-01-065104 :אתכמסא(

 ןינע ,הרבחה תעידי בטימל ,ול שיש הרבחב הרשמ אשונ וא יתוהמ הינמ לעב לכ לש ומש .2.10

 ישיאה ונינע תוהמו ,הרומתב ישיא

 ילעבמ ימל ןיא העצהה חוד דעומל ,הרבחה תעידי בטימל ,ליעל 2.8 ףיעסב רומאה טעמל

 .הז העצה חוד יפל תיטרפה האצקהה תרומתב ישיא ןיינע הרבחב םייתוהמה תוינמה

 הז ןינע תוהמו הקסעב ישיא ןינע ול שיש רוטקריד לכ לש ומש .2.11

 םאתהב ,ליעל 2.8 ףיעסב רומאכ ישיא ןיינע תויהל יושע הרבחב תירוטקריד ,לגס רוצ תנעל

 ,הרבחב הטילשה ילעבל םירושקה םירוטקריד רתיל תפתושמה הטילשה םכסה חוכמ ךכל

 .)רשיבא ןתנו קי'צבול יבא ,בגוי קחצי ,בגוי רוא ה"ה( ישיא ןיינע תויהל יושע

 הגירחה תיטרפה העצהה תרומתב שומיש .2.12

 קוזיחלו היתוינכת םודיקלו תפטושה התוליעפל הרבחה תא שמשת תיטרפה העצהה תרומת

 .הנורוקה רבשמ לש תרגתאמ הפוקתב הלש םינמוזמה םירזת

 הרבחה תוינמב תוקזחהל עגונב םהל דצ םיעצינה רשא םימכסה .2.13

 ןיב ,םימכסה לכ םימייק אל ,םיעצינה םע הכרעש תוקידב סיסב לע ,הרבחה תעידי בטימל

 תויוכזל עגונב וא הרבחה לש ךרע תוריינ לש הריכמל וא השיכרל עגונב ,הפ לעב ןיבו בתכב

  .הרבחה תוינמב רחא קיזחמ ןיבל םיעצינה ןיב ,הב העבצהה

 םיעצומה ךרעה תוריינב תולועפ עוציבב הלבגה וא העינמ .2.14

 ךרע תוריינ תונקת תוארוהו 1968-ח"כשת ,ךרע תוריינ קוחל ג15 ףיעס תוארוה יפ לע

 לע ןלהל תוטרופמה תולבגמה ולוחי ,2000-ס"שת ,)קוחל ג15-א15 םיפיעס ןיינעל םיטרפ(

 שומימ םע וצקויש שומימה תוינמ וא תועצומה תוינמה לש הסרובב רחסמה ידכ ךות הריכמ

 :היצפואה יבתכ

 הפוקתה" :ןלהל( האצקהה םויב םתישארש םישדוח השיש לש הפוקתב .2.14.1

 תוינמ תא וא תועצומה תוינמה תא עיצהל יאשר עצינה היהי אל )"הנושארה

 הריתה ךרע תוריינ תושרש ףיקשת םסרפל אלב ,הסרובב רחסמה ידכ ךות שומימה

 .ומוסרפ תא

 היהי ,הנושארה הפוקתה םות רחאלש םיבקועה םינועברה תשש לש הפוקת ךשמב .2.14.2

 תושרהש ףיקשת םסרפל אלב ,הסרובב רחסמה תרגסמב עיצהל יאשר עצינה
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 רוזחמ לש ימויה עצוממהמ רתוי אל ,הסרובב רחסמ םוי לכב ,ומוסרפ תא הריתה

 תפוקתב ,תועצומה תוינמה וא שומימה תוינמ גוסמ תוינמ לש הסרובב רחסמה

 תוינמ לש תעצומה תללוכה תומכהש דבלבו ,העצהה םויל ומדקש תועובשה תנומש

 ערפנהו קפנומה ןוהה ןמ 1% לע הלעת אל ןועבר לכב תועצומה תוינמה לשו שומימה

 ועבניש תוינמ טעמל "ערפנו קפנומ ןוה" הז ןיינעל .העצהה םויל ,הרבחה לש

 ושמומ םרטו העצהה םויל דע וצקוהש םירימה ךרע תוריינ לש הרמה וא שומיממ

 .ורמוה וא

 שכרש םדא לכ םלואו ,תויומכ וא םידעומ רבדב תולבגמ ולוחי אל הסרובל ץוחמ הריכמ לע

 וילענב סנכיי ,הסרובב רחסמה ךלהמב אלשו ףיקשת יפ לע אלש עצינהמ שומימה תוינמ תא

 .ליעל הז ףיעסב רומאכ המיסחה תוארוה םויק ןיינעל
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 הגירחה תיטרפה העצהה רושיאל ןוירוטקרידהו תרוקיבה תדעו יקומינ .2.15

 וניה רשאו ,םיקוושה תא לטלטמש הנורוקה רבשמ עקר לע וז תרגתאמ הפוקתב .2.15.1

 םירזת קוזיחל רתי תובישח תמייק ,תועודי ןניא ויתוכלשהש לגלגתמ עוריא

  .היתוינכות םודיקו הרבחה לש תפטושה התוליעפ ךרוצל הרבחה לש םינמוזמה

 ךרדה יכ הנקסמל העיגהו רוביצל הקפנה תוברל סויג תופולח הנחב הרבחה .2.15.2

 .האצקהה ימכסה אושנ תיטרפ הקפנה הניה ןיינעה תוביסנב הרובע תיבטימה

 Centarus דצמ העקשהל תובייחתה תלבקב תדחוימ תובישח האור םג הרבחה

 .םינוש םיטביהב הרבחל עייסל לוכיש ,Vincent Aziz Tchenguiz רמל הרושקה

 15 לש יתוהמ םוכסב יבוקעי ןורי רממ העקשהל תובייחתה הלביק ףא הרבחה

 העקשהל תונמדזה ץימחהל תניינועמ התייה אלו 23.2.2020 םויב דוע ח"ש ןוילימ

 .תאצמנ איה וב יקסעה בלשב הרבחל יתוהמ הכ םוכסב

 תואצקהה רושיאל הרבחה ןוירוטקרידו תרוקיבה תדעו ילוקיש תרגסמב .2.15.3

 :םיאבה םילוקישה םג ,רתיה ןיב ,ןובשחב וחקלנ ,םכוסש ריחמב תויטרפה

  ;תיטרפ האצקהב ךרע תוריינ לש תוריחס יא טנואקסיד .א

 33.5%-ב הלע הינמה רעש 18.2.2020 םויב ,אמגודל( הרבחה תיינמ תויתדונת .ב

 17.2.2020 םויב ותמרל הרזחב דרי רעשה ןכמ רחאלש םימיה תשולשב וליאו

  ;)23.7%-ב הלע רעשה 24.2.2020 םויב בושו

 המלשהב ךרוצהו םיקוושה לע הנורוקה רבשמ רציש תרכינה תואדוה יא .ג

  ;ןוהה סויג ךילה לש הריהמ

 לע ןתמו אשמ לש שדחמ לוהינ לש הרקמב םיעיקשמו תועקשה ןדבואל ששח .ד

 םויב רשואש הז תמועל הינמה ריחמ תיילעמ האצותכ תיצקומ הינמל ריחמ

  .ויתואצותו הנורוקה רבשמ עקר לע תאז לכ 23.2.2020

 :תא ןוירוטקרידה ןחב םיפסונ םיכמות םילוקישכ ,ןכ ומכ .ה

  ;ח"ש ןוילימ 30 לש הבוגב הרבחל יתועמשמה סויגה ףקיה .1ה

 ;12.12.2019 םויב רבכמ הז המלשוהש גוזימה תקסע התשענ וב ריחמה .2ה

 .גוזימה תמלשה דעומ זאמ הרבחה לש תיקסעה תומדקתהה .3ה

 .םיעצינה ןיבל הרבחה תלהנה ןיב ןתמו אשמ לש ךרדב העבקנ הרומתה .2.15.4

 תורשקתהה יכ ועבק הרבחה ןוירוטקרידו תרוקיבה תדעו ,ליעל רומאל בל םישב .2.15.5

 .תורבחה קוחב התרדגהכ ,״הקולח״ תללוכ הניא האצקהה ימכסהב

 תנע ,בגוי רוא :םיאבה םירוטקרידה ופתתשה 23.2.2020 םוימ הרבחה ןוירוטקריד תבישיב

 תרוקיבה תדעו תבישיב .חספ-יראנב עטנו )צ"חד( ףדצ תרנכ ,)צ"חד( שיוק לאכימ ,לגס רוצ

 עטנו )צ"חד( ףדצ תרנכ ,)צ"חד( שיוק לאכימ :םיאבה םירוטקרידה ופתתשה 9.3.2020 םוימ
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 :םיאבה םירוטקרידה ופתתשה 9.3.2020 םוימ הרבחה ןוירוטקריד תבישיב .חספ-יראנב

 רשיבא ןתנ ,קי'צבול יבא ,בגוי רוא ,חספ-יראנב עטנ ,)צ"חד( ףדצ תרנכ ,)צ"חד( שיוק לאכימ

 קוחל )ב(278 ףיעס תוארוהל םאתהב הניה תובישיב םירוטקרידה תופתתשה .בגוי קחציו

  .תורבחה

 .הרבחה ןוירוטקרידבו תרוקיבה תדעווב דחא הפ ורשוא תיטרפה האצקהה יאנת

  האצקהה דעומ .2.16

 ימכסה תמלשהל  םילתמה םיאנתה תומייקתה רחאל ךומסב וצקוי םיעצומה ךרעה תוריינ

 .האצקהה

 הדעומו תיללכה הפיסאה סוניכ םוקמ .3
 םויב סנכתת רשא ,הרבחב תוינמה ילעב לש תדחוימ תיללכ הפיסא ןומיז רבדב העדוה תאזב תנתינ

 הדיעו תחיש וא סנרפנוק ואדיו תחיש תועצמאב ,007115: העשב ,2020 לירפאב 23 20-ה ,ה'ב

 :ןמקלדכ םניה הילא רוביחה יטרפ רשא ,הז תא הז עומשל ולכוי םיפתתשמה לכ הב  תינופלט

 םימי 10 דע דרפנ ידיימ חודב ורסמיי# שיקהל שי וירחאלו 98655642889-דוק ;9786688-03 :ןופלט

  .ליעל 1 ףיעסב טרופמה אשונה המוי רדס לע רשאו ,הפיסאה סוניכ ינפל

 םויה רדס לעש הטלחהה רושיאל שרדנה בורה .4

 םיחכונה תוינמה ילעב תולוק בור וניה ,ליעל םויה רדס לעש הטלחהה רושיא ךרוצל שרדנה בורה

 בור וללכיי הפיסאב בורה תולוק ןיינמב )1( :הלאמ דחא םייקתיש דבלבו ,העבצהב םיפתתשמה

 ללכ ןיינמב ;העבצהב םיפתתשמה ,הקסעה רושיאב ישיא ןיינע ילעב תוינמה ילעב תולוק ללכמ

 םידגנתמה תולוק ךס )2( ;םיענמנה תולוק ןובשחב ואבוי אל םירומאה תוינמה ילעב לש תולוקה

 תויוכז ללכמ )2%( םיזוחא ינש לש רועיש לע הלע אל )1( הקספב םירומאה תוינמה ילעב ברקמ

 .הרבחב העבצהה

 הפיסאב העבצהו תופתתשה תואכז ךרוצל עבוקה דעומה .5

 דעומה ,בתכב העבצה תונקתל 3 הנקתו תורבחה קוחל )ג( -ו )ב(182 ףיעס תארוהל םאתהב .5.1

 2020 ,ץרמב 22-ה ,'א םוי וניה הפיסאב עיבצהלו ףתתשהל הרבחב הינמ לעב תואכזל עבוקה

 רחסמה םוי היהי עבוקה םויה יזא ,עבוקה דעומב רחסמ םייקתי אל םא .)"עבוקה דעומה"(

 .הז דעומל םדקש ןורחאה

-ס"שתה ,)תיללכה הפיסאב העבצה ךרוצל הינמב תולעב תחכוה( תורבחה תונקתל םאתהב .5.2

 תוריינל הסרובה רבח לצא הינמ המושר ותוכזלש הינמ לעב ,)"תולעב תחכוה תונקת"( 2000

 ילעב םשרמב תומושרה תוינמה ןיב תללכנ הינמ התואו ,)"הסרובה"( מ"עב ביבא-לתב ךרע

 ,עבוקה דעומב הינמב ותולעב רבדב רושיא הרבחל איצמי ,םימושירל הרבח םש לע תוינמה

 תולעב רושיא הרבחל חלשי ,ןיפוליחל וא תולעב תחכוה תונקתל תפסותבש ספוטל םאתהב

 דעומ ינפל תועש 48 תוחפל ,)ןלהל התרדגהכ( תינורטקלאה העבצהה תכרעמ תועצמאב

 .)ןיינעה יפל( תיחדנה הפיסאה וא הפיסאה
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 תוארוהל םאתהב לכה ,חולש ידי-לע וא םמצעב עיבצהלו ףתתשהל םילוכי תוינמ ילעב .5.3

 םאתהב תוינמב ותולעב תחכוהל ףופכבו תורבחה קוח תוארוהל ףופכב ,הרבחה ןונקת

 םתחייו בתכב ךרעיי )"יונימה בתכ"( העבצהל חולש הנממה ךמסמה .תולעב תחכוה תונקתל

 יונימה בתכ ךרעיי ,דיגאת אוה הנממה םאו ,בתכב ךכל השרומה ידי לע וא הנממה ידי לע

 יונימה בתכ םא קר ףקותב היהי חולש יונימ .דיגאתה תא תבייחמה ךרדב םתחייו ,בתכב

 ורפסמש הרבחה סקפל וא הנויצ סנ ,8 ריפס סחנפ 'חרב הרבחה ידרשמב דקפוה הפיסאל

 48 תוחפל )"הרבחה ידרשמ"( wind.com-Tamir@Aug ל"אוד תבותכל וא 5109050-077

 ,הנורוקה תוצרפתה רואל .)ןיינעה יפל( תיחדנה הפיסאה וא הפיסאה דעומ ינפל תועש

 .סקפה וא ל"אודה תועצמאב בתכב יונימה בתכ תא ואיצמי תוינמה ילעב יכ ץלמומ

 תועצמאב הפיסאב םיפתתשמ לש ילטנורפ יוהיזב םייקה ישוקה רואל ,ליעל רומאה תורמל

 תועצמאב הפיסאב ועיבציש תוינמה ילעבמ תשקבמ הרבחה ,הדיעו תחיש וא ואידיו תחיש

 .דבלב תינורטקלא העבצה תועצמאב וא העבצה בתכ

 תינורטקלא העבצה תכרעמ תועצמאב וא העבצה בתכ תועצמאב העבצה .6

 בתכ תועצמאב ליעל םויה רדס לעש אשונל סחיב העבצה בתכ תועצמאב עיבצהל יאשר תוינמ לעב

 תכרעמ תועצמאב )םימושר אל תוינמ ילעבל סחיב( וא הז חודל 'א חפסנכ ףרוצמה חסונב העבצה

 תוריינ קוח"( 1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחל 2'ז קרפל 'ב ןמיס יפל תלעופה תינורטקלא העבצה

 .)המאתהב "תינורטקלאה העבצהה תכרעמ"-ו "ךרע

 העבצה בתכ תועצמאב העבצה .6.1

 ןתועמשמכ( הנייהתש לככ הדמעה תועדוהו העבצהה בתכ חסונ תא אוצמל ןתינ .6.1.1.1

 :תבותכב ,ךרע תוריינ תושר לש הצפהה רתאב )תורבחה קוחל 88 ףיעסב

http://www.magna.isa.gov.il/, תבותכב ,הסרובה לש טנרטניאה רתאבו: 

maya.tase.co.il )"הצפהה ירתא"(. 

 ינשה קלחה יבג לע ןייצי ,העבצה בתכ תועצמאב עיבצהל שקבמה תוינמ לעב .6.1.1.2

 .תולעב רושיא ףוריצב הרבחל ותוא איצמיו ותעבצה ןפוא תא העבצהה בתכ לש

 העבצהה בתכ חסונ תא הנממ לבקלו הרבחל תורישי תונפל יאשר תוינמ לעב .6.1.1.3

  .)הנייהתש לככ( הדמעה תועדוהו

 ,הרומת אלב ,עבוקה דעומה רחאל םימי השימחמ רחואי אל ,חלשי הסרוב רבח .6.1.1.4

 לככ( הדמעה תועדוהו העבצהה בתכ חסונל תירושיק ,ינורטקלא ראודב

 קיזחמה םושר אל תוינמ לעב לכל ,הצפהה ירתאב ומסרופש יפכ )הנייהתש

 ןיא יכ הסרובה רבחל תוינמה לעב עידוה ןכ םא אלא ,ותועצמאב ךרע תוריינ

 יבתכ לבקל ןיינועמ אוה יכ עידוהש וא רומאכ תירושיק לבקל ןיינועמ אוה

 .דבלב חולשמ ימד תרומת ראודב העבצה

 תוינמ לעב לש הרקמב )א( :םא קר הפקת אהת העבצה בתכ תועצמאב העבצה .6.1.1.5
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 תולעב רושיא הרבחל חלשנ וא ,תולעב רושיא העבצהה בתכל ףרוצ – םושר אל

 םושר תוינמה לעב לש הרקמב )ב( ;תינורטקלאה העבצהה תכרעמ תועצמאב

 תדועת וא ןוכרד ,תוהז תדועת םוליצ העבצהה בתכל ףרוצ – הרבחה ירפסב

 .ןיינעה יפל ,תודגאתה

 תולעבה רושיא תא לבקל יאכז ,הסרוב רבח לצא תומושר ויתוינמש תוינמ לעב .6.1.1.6

 הסרובה רבח לש ףינסב ,ויתוינמ תא קיזחמ אוה ותועצמאבש הסרובה רבחמ

 השקבהש דבלבו ,תאז שקיב םא ,דבלב חולשמ ימד תרומת ונעמ לא ראודב וא

 .םיוסמ ךרע תוריינ ןובשחל שארמ הנתינ

 תוברל ,וילא ףרצל שיש םיכמסמה ללוכ( העבצה בתכ תאצמהל ןורחאה דעומה .6.1.1.7

 ינפל תועש )4( עברא דע וניה :)העבצהה בתכבו ליעל טרופמכ ,תולעב רושיא

 העבצהה בתכ ועיגה וב דעומה וניה האצמהה דעומ הז ןיינעל .הפיסאה דעומ

 .הרבחה לש הדרשמ לא ,וילא ףרצל שיש םיכמסמהו

 לא תונפל ,הפיסאה דעומ ינפל תועש )24( עבראו םירשע דע ,יאשר תוינמ לעב .6.1.1.8

 ,הרבחה לש התעד תחנהל ותוהז תא חיכוהש רחאלו ,הרבחה לש הדרשמ

 .ולש תולעבה רושיאו העבצהה בתכ תא ךושמל

 תינורטקלאה העבצהה תכרעמ תועצמאב העבצה .7

 תכרעמ תועצמאב הרבחל רבעוי ולש תולעבה רושיאש תורוהל יאשר םושר אל תוינמ לעב .7.1

 .תינורטקלאה העבצהה

 ףיעס יפל םישרדנה םיטרפה הבו המישר תינורטקלאה העבצהה תכרעמל ןיזי הסרובה רבח .7.2

 תוריינ םיקיזחמה םימושר אלה תוינמה ילעבמ דחא לכ יבגל ךרע תוריינ קוחל )3()א(4אי44

 אל הסרוב רבח םלואו ,)"תכרעמב עיבצהל םיאכזה תמישר"( עבוקה דעומב ותועצמאב ךרע

 דעומה לש 12:00 העשה דע ול ריבעהש תוינמ לעב תכרעמב עיבצהל םיאכזה תמישרב לולכי

 )ד(13 הנקת יפל ,תכרעמב עיבצהל םיאכזה תמישרב ללכיהל ןיינועמ וניא יכ העדוה ,עבוקה

 .בתכב העבצה תונקתל

 העבצהה תכרעמ תאמ רושיא תלבק רחאל רשפאה לככ ךומסב ריבעי הסרוב רבח .7.3

 תריסמ רושיא"( תכרעמב עיבצהל םיאכזה תמישר לש הניקת הלבק לע תינורטקלאה

 רשאו תכרעמב עיבצהל םיאכזה תמישרב םייונמה תוינמה ילעבמ דחא לכל ,)"המישרה

 תרושקתה תוכרעמ תועצמאב וא םיינורטקלא םיעצמאב תועדוה הסרובה רבחמ םילבקמ

 העבצהה תכרעמב העבצה םשל םישרדנה םיטרפה תא ,הסרובה בשחמל תורשוקמה

  .תינורטקלאה

 ותעבצה ןפוא תא ןייצל יאשר ,תכרעמב עיבצהל םיאכזה תמישרב עיפומה תוינמ לעב .7.4

  .תינורטקלאה העבצהה תכרעמ תועצמאב הרבחל התוא ריבעהלו

 ינפל תועש )6( שש דע :תינורטקלאה העבצהה תכרעמ תועצמאב העבצהל ןורחאה דעומה .7.5
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 .)"תכרעמה תליענ דעומ"( תינורטקלאה העבצהה תכרעמ רגסית ןכמ רחאלו ,הפיסאה דעומ

 דעומל דע לוטיבלו יונישל תנתינ היהת תינורטקלאה העבצהה תכרעמ תועצמאב העבצה

 .תכרעמה תליענ

 ךסמ רתוי וא )5%( םיזוחא השימח הווהמה רועישב תוינמ קיזחמה רתוי וא דחא תוינמ לעב .7.6

 העבצהה תויוכז לכ ךס ךותמ רומאכ רועישב קיזחמש ימ ןכו ,הרבחב העבצהה תויוכז לכ

 ומצעב יאכז ,תורבחה קוחל 268 ףיעסב ותרדגהכ הרבחב הטילשה לעב ידיב תוקזחומ ןניאש

 רבשמ תוצרפתה רואלו( הרבחה לש םושרה הדרשמב ןייעל ,ומעטמ חולש תועצמאב וא

 םיכמסמה תא לבקלו wind.com-Tamir@Aug ל"אודה תבותכל הרבחל תונפל -הנורוקה

 תכרעמ תועצמאב העבצהה ימושירבו העבצהה יבתכב ,תולבוקמה הדובעה תועשב ,)ל"אודב

 .הרבחל ועיגהש תינורטקלאה העבצהה

 780,715  :הניה ,רומאכ )5%( םיזוחא השימח הווהמה תוינמה תומכ )א( :הז חוד דעומל ןוכנ

 לורטנב )5%( םיזוחא השימח הווהמה תוינמה תומכ )ב( ;הרבחה לש תוליגר תוינמ  897,773

 לש תוליגר תוינמ 421,769 952,414 :הניה ,הרבחב הטילשה ילעב ידיב תוקזחומה תוינמה

 ךרדמ רתויב עיבצי הינמ לעבש לככ ,תורבחה קוחל )ד(83 ףיעס תוארוהל םאתהב הרבחה

 העבצה בתכ תועצמאב העבצהה דעומ )א( :הז ןיינעל .תרחואמה ותעבצה הנמית ,תחא

 חולש תועצמאב וא ומצעב הינמ לעב לש העבצה )ב( ;העבצהה בתכ יבג לע עיפומה הז בשחיי

 העבצהה תכרעמ תועצמאב וא העבצה בתכ תועצמאב העבצהל תרחואמ בשחית

 .תינורטקלאה

 .הפיסאה דעומ ינפל םימי )10( הרשע דע :הרבחל הדמע תועדוה תאצמהל ןורחאה דעומה .7.7

 ינפל םימי )5( השימח דע :הדמעה תועדוהל ןוירוטקרידה תבוגת תאצמהל ןורחאה דעומה .7.8

 .הפיסאה דעומ

 )1%( דחא זוחא ולש ,רתוי וא דחא ,הינמ לעב ,תורבחה קוחל )ב(66 ףיעס תוארוהל םאתהב

 רדס לע אשונ לולכל ןוירוטקרידהמ שקבל יאשר ,תיללכה הפיסאב העבצהה תויוכזמ תוחפל

 .תיללכה הפיסאב ןודנ תויהל םיאתמ אשונהש דבלבו ,תיללכה הפיסאה לש םויה

 ,םויה רדסב םייוניש עצבל תיאשר היהת הרבחה ,העדומו העדוה תונקת תוארוהל םאתהב

 הטלחהה םע רשקב הדמע תועדוה םסרפתהל תויושע ןכו ,םויה רדס לע אשונ תפסוה תוברל

  .םויה רדס לעש

 יחווידב םהב ןייעל היהי ןתינ ,הדמע תועדוה הנמסרפתת וא רומאכ םייוניש ועצוביש לככ

 םייוניש תובקעב שרדייש לככ ,ןקותמ העבצה בתכ .הצפהה ירתאב םיפטושה הרבחה

 םייונישה םוסרפ םע דבב דב הצפהה רתאב הרבחה ידי-לע םסרופי ,םויה רדס לעש הטלחהב

 העדוה תונקתל ב5-ו א5 תונקתב םיטרופמה םידעומה ןמ רחואי אל ,הרומאה הטלחהב

 .העדומו

 .עבוקה דעומה תא תונשל ידכ ןכדועמה םויה רדס םוסרפב ןיא
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  םיכמסמב ןויע .8

 ,הרבחה ידרשמב ,וילא םירושקה םיכמסמבו הז חודמ קתועב ןייעל יאשר הרבחה לש תוינמ לעב לכ

 רואלו( תולבוקמה הדובעה תועשב ,'ה דע 'א םימיב ,)054-2661310 :ןופלט( שארמ םואית יפ לע

 תא לבקלו wind.com-Tamir@Aug ל"אודה תבותכל הרבחל תונפל -הנורוקה רבשמ תוצרפתה

 העבצהה בתכב ,הז חודב ןייעל ןתינ ,ןכ ומכ .תיללכה הפיסאה דעומ דע תאזו ,)ל"אודב םיכמסמה

 רומאכ הצפהה ירתאב ,הנתניתש ללככ ,תורבחה קוחל 88 ףיעסב ןתועמשמכ הדמעה תועדוהבו

 .ליעל

  יקוח ןיינמ .9

 יקוח ןינמ .הפיסאה תחיתפב יקוח ןינמ חכונ םא קרו ךא תיללכה הפיסאב ןוידב חותפל ןתינ .9.1

 םיקיזחמה תוינמ ילעב )2( ינש תוחפל ,וחוכ יאב ידי לע וא ומצעב ,חכונ היהיש העשב הווהתי

 .הרבחב העבצהה תויוכזמ )25%( םיזוחא השימחו םירשע תוחפל דחיב

 ותואל הפיסאה החדת ,יקוח ןיינמ אצמי אל הפיסאל עבקנש דעומה ןמ העש יצח רובעכ םא .9.2

 הדיעו תחיש וא סנרפנוק ואדיו תחיש( םוקמ ותואבו העש התואב ,אבה עובשב םוי

 יקוח ןינמ חכנ אל הב הפיסאה לע העדוהב ןיוציש יפכ ,רתוי רחואמ דעומ לכל וא ,)תינופלט

 דעומהמ העשה תיצחמ ךות יקוח ןיינמ אצמיי אל רומאכ תיחדנה הפיסאב םא .רומאכ

 ןיינמ הווהי ,םחוכ אב ידי לע וא םמצעב םיחכונה ,תוינמ ילעב לש רפסמ לכ זא יכ ,עבקנש

 .הארקנ איה םמשלש םיניינעב ןודל םיאשר ויהי םיחכונה תוינמה ילעבו יקוח

 ךרע תוריינ תושר תוכמס .10

 וא ,ךרע תוריינ תושר תכמסומ ,הטילש לעב םע הקסע תונקתל 10 הנקת תוארוהל םאתהב .10.1

 הרבחל תורוהל ,הז חוד תשגה םוימ םימי )21( דחאו םירשע ךותב ,ךכל הכימסהש דבוע

 חוד אושנ תויורשקתהל עגונב םיכמסמו תועידי ,טוריפ ,רבסה ,עבקתש דעומ ךותב ,תתל

 .עבקתש דעומבו ןפואב חודה ןוקית לע הרבחל תורוהל ןכו ,הז

 לע תורוהל ךרע תוריינ תושר תיאשר ,ליעל 10.1 ףיעסב רומאכ חודה ןוקיתל הארוה הנתינ .10.2

 םירשעמ רחואי אלו םיקסע ימי )3( השולש רובע ינפל אל לוחיש דעומל הפיסאה דעומ תייחד

 לע ידיימ חודב הרבחה עידות הרבחה .הז חודל ןוקיתה םוסרפ דעוממ םימי )21( דחאו

 דעומ וטרופי הבש העדומ םסרפת ןכו ,ידיימ רומאכ הארוה יפ־לע ןוקית םסרפתו הארוהה

 ירקיעו ךרע תוריינ תושר תארוהב הז חודל ןוקית עצוב יכ הדבועה ,תיללכה הפיסאה

 .תרחא ךרע תוריינ תושר התרוה םא תלוז לכהו ,ןוקיתה

 הז חודב לופיטה ןיינעל הרבחה יגיצנ .11

 ,'תושו תלבש דרשממ וטדא יהילו רחש רימא ןידה יכרוע םניה הז חודב לופיטה ןיינעל הרבחה יגיצנ

 .03-7778444 :סקפ ;03-7778333 ןופלט ,ביבא-לת ,4 'ץיבוקרב 'חרמ
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 ,בר דובכב

 מ"עב ןוסחא קט היגרנא דניווגוא   

 

 םיפסכ ל"כנמס ,ןמיוו רימת :ידי לע םתחנ



 
 

 'א חפסנ

 מ"עב ןוסחא קט היגרנא דניווגוא
 )"הרבחה"(

 תדחוימו תיללכ הפיסאב העבצהל העבצה בתכ
 )"בתכב העבצה תונקת"( 2005-ו"סשתה ,)הדמע תועדוהו בתכב העבצה( תורבחה תונקתל םאתהב

 ןושאר קלח
  .מ"עב ןוסחא קט היגרנא דניווגוא :הרבחה םש

  .תדחוימו תיללכ הפיסא :הפיסאה גוס

  .007115: העשב ,2020 ,לירפאב 23 20-ה ,'ה'ב םוי :הפיסאה דעומ

 תא הז עומשל ולכוי םיפתתשמה לכ הב תינופלט הדיעו תחיש וא סנרפנוק ואדיו תחיש תועצמאב :הפיסאה םוקמ

 .# שיקהל שי וירחאלו 98655642889-דוק ;9786688-03 :ןופלט :ןמקלדכ םניה ורסמיי הילא רוביחה יטרפ רשא ,1הז
 .הפיסאה סוניכ ינפל םימי 10 דע דרפנ ידיימ חודב

  – הפיסאה לש המוי רדס לע .1

 םירישכ םיעיקשמ םניה םכותמ 8( םיעצינ 18 דע םע תיטרפ האצקה ימכסהב הרבחה תורשקתה רשאל עצומ

 )הרבחה העציבש הקידבל םאתהב )"ע"ינ קוח"( 1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחל הנושארה תפסותה יפל

 דע לש האצקה ןכו הרבחה לש בוקנ ךרע אלל תוליגר תוינמ 0,00001,01,333,333 דע לש האצקהל

 ךרע אלל תחא הליגר הינמל דחא לכ שומימל םינתינה )רחסמל םימושר אל( היצפוא יבתכ 2,000,0001,666,667

 .הפיסאה ןומיז חודל 2 ףיעסב טרופמכ העצהה חוד יפל םיעצינל םיעצומה ,תומאתהל ףופכב ,הרבחה לש בוקנ

 םניה םכותמ 8( םיעצינ 18 דע םע תיטרפ האצקה ימכסהב הרבחה תורשקתה רשאל" :עצומ הטלחה חסונ

 דע לש האצקה )הרבחה העציבש הקידבל םאתהב ע"ינ קוחל הנושארה תפסותה יפל םירישכ םיעיקשמ

 יבתכ 2,000,0001,666,667 דע לש האצקה ןכו הרבחה לש בוקנ ךרע אלל תוליגר תוינמ 1,000,0001,333,333

 ףופכב ,הרבחה לש בוקנ ךרע אלל תחא הליגר הינמל דחא לכ שומימל םינתינה )רחסמל םימושר אל( היצפוא

 ."הפיסאה ןומיז חודל 2 ףיעסב טרופמכ הז חוד יפל םיעצינל םיעצומה ,תומאתהל

 תויהל תורומא ויהש תוינמ 333,333 ,הרבחה יגיצנל הסרובה יגיצנ ןיב ומייקתהש תוחישל ךשמהב יכ ,ןיוצי

 םינתינה היצפוא יבתכ 333,333-ב ופלחוי ,)ןלהל 1.2 ףיעסב ותרדגהכ( האצקהה דעומב יבוקעי ןוריל תוצקומ

 יבתכל יטמוטואו יופכ שומימ ןונגנמ םיללוכהו םימי 30 לש הפוקת ךשמל הרבחה תוינמ 333,333-ל שומימל

 תא שממל ותנווכב יכ הרבחל עידוה יבוקעי רמ יכ ,ןיוצי .הפוקתה םות דע ןשממי אל יבוקעי רמש לככ היצפואה

 333,333 ןיגב םולשתה רובע ןמאנ לצא רוקמב דיקפהש הרומתה ןכ ומכו ןתעיקפ דעומ ינפל ל"נה היצפואה יבתכ

 תיתוהמ הניחבמ ,ךכיפל .ל"נה היצפואה יבתכ 333,333 שומימ ןיגב הרומתה םולשת ךרוצל שמשת הרבחה תוינמ

 .ליעל רומאכ הפיסאה דעומ ןכדוע ,רומאכ יונישה רואל .חינז יונישב רבודמו הקסעה יאנתב יוניש ןיא תילכלכ

  :תעצומה הטלחהה לש אלמה חסונב ןייעל ןתינ םהב דעומהו םוקמה .2

 יפ לע ,הרבחה ידרשמב ,וילא םירושקה םיכמסמבו הז ח"ודמ קתועב ןייעל יאשר הרבחה לש תוינמ לעב לכ

 רבשמ תוצרפתה רואלו( ,תולבוקמה הדובעה תועשב ,'ה דע 'א םימיב ,)054-2661310 :ןופלט( שארמ םואית
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 תאזו )ל"אודב םיכמסמה תא לבקלו wind.com-Tamir@Aug ל"אודה תבותכל הרבחל תונפל ןתינ – הנורוקה

 הדמעה תועדוהבו העבצהה בתכב ,הפיסאה ןומיז חודב ןייעל ןתינ ,ןכ ומכ .תיללכה הפיסאה סוניכ דעומ דע

 ,ליעל רכזנכ הסרובה לש טנרטניאה רתאבו הצפהה רתאב ,הנתניתש לככ ,תורבחה קוחל 88 ףיעסב ןתועמשמכ

 רתאבו www.magna.isa.gov.il ותבותכש )הצפה רתא – א"נגמ( ךרע תוריינ תושר לש טנרטניאה רתאבו

  .www.maya.tase.co.il ותבותכש הסרובה לש טנרטניאה

  :הטלחהה רושיאל הפיסאב שרדנה בורה .3

 םיפתתשמה םיחכונה תוינמה ילעב תולוק בור וניה ,ליעל םויה רדס לעש הטלחהה רושיא ךרוצל שרדנה בורה

 תוינמה ילעב תולוק ללכמ בור וללכיי הפיסאב בורה תולוק ןיינמב )1( :הלאמ דחא םייקתיש דבלבו ,העבצהב

 םירומאה תוינמה ילעב לש תולוקה ללכ ןיינמב ;העבצהב םיפתתשמה ,הקסעה רושיאב ישיא ןיינע ילעב םניאש

 הלע אל )1( הקספב םירומאה תוינמה ילעב ברקמ םידגנתמה תולוק ךס )2( ;םיענמנה תולוק ןובשחב ואבוי אל

 .הרבחב העבצהה תויוכז ללכמ )2%( םיזוחא ינש לש רועיש לע

  :העבצהב ףתתשהל תואכז .4

 דעומה"( 2020 ,ץרמב 22-ה ,'א םויב וניה תוינמה ילעב תפיסאב העבצהל תואכזה תעיבקל עבוקה דעומה

 .)"עבוקה

  :העבצה בתכ ףקות .5
 ,תוהז תדועת םוליצ וא ,2םושר אלה תוינמה לעב לש תולעב רושיא ול ףרוצ םא קר ףקות היהי העבצהה בתכל

 תפסותב ,הז העבצה בתכ הרבחל איצמהל שי .הרבחה ירפסב םושר תוינמה לעב םא ,תודגאתהה תדועת וא ןוכרד

 .העבצהה דעומ ינפל תועש )4( עברא דע ,ליעל רומאכ וילא םיפרוצמה םיכמסמה
 דע תינורטקלאה העבצהה תכרעמ תועצמאב עיבצהל יאשר םושר אל תוינמ לעב :תינורטקלא העבצה תכרעמ .6

 .תינורטקלאה העבצהה תכרעמ רגסית זא ,הפיסאה תליחת ינפל תועש )6( שש

 :ליימ ,5109050-077 :סקפ 2661310-054, :ןופלט ,הרבחה ידרשמ :הדמע תעדוהו העבצהה בתכ תריסמל ןעמ .7

wind.com-Tamir@Aug 

 .הפיסאה דעומ ינפל םימי )10( הרשע דע :הרבחל הדמע תעדוה תאצמהל ןורחאה דעומה .8

  .הפיסאה דעומ ינפל םימי )5( השימח דע :הדמע תועדוהל ןוירוטקרידה תבוגת תאצמהל ןורחאה דעומה .9

 םוסרפ םויב :םויה רדסל אשונ תפסוה שקבתת םא ,ןקותמ העבצה בתכ איצמת הרבחה ובש ןורחאה דעומה .10

 .ךרע תוריינ תושר לש הצפהה רתאב הרבחה ידי לע חווידה

 :הדמעה תועדוהו העבצהה בתכ יוצמ םהב הסרובה לש טנרטניאה רתאו הצפהה רתא תובותכ .11

    .www.magna.isa.gov.il  :ךרע תוריינ תושר לש הצפהה רתא

  .maya.tase.co.il :מ"עב ביבא-לתב ךרע תוריינל הסרובה לש טנרטניאה רתא

 עיבצהל ןתינ ויבגלש ,םויה רדס לעש אשונה יבגל ותעבצה ןפוא תא ןייצי תוינמ לעב :העבצהה ןפוא ןויצ .12

 .העבצהה בתכ לש ינשה וקלחב ,הז העבצה בתכ תועצמאב

  :הדמע תעדוהו העבצה בתכ ,תולעב ירושיא תלבק .13

 
 תוינמה ילעב םשרמב תומושרה תוינמה ןיב תללכנ הינמ התואו ,הינמ הסרוב רבח לצא המושר ותוכזלש ימ וניה םושר אל תוינמ לעב  2

 .םימושירל הרבחה םש-לע



 
 

 ימד תרומת ונעמ לא ראוד חולשמב וא הסרובה רבח לש ףינסב תולעבה רושיא תא לבקל יאכז תוינמ לעב .13.1

  .םיוסמ ךרע תוריינ ןובשחל שארמ ןתנית הז ןיינעל השקב .תאז שקיב םא ,דבלב חולשמ

 תועדוהו העבצהה בתכ חסונל תירושיק ,הרומת אלב ,ינורטקלא ראודב לבקל יאכז 1םושר אל תוינמ לעב .13.2

 אלא ,ויתוינמב קיזחמ אוה ותועצמאבש הסרובה רבח תאמ ,ךרע תוריינ תושר לש הצפהה רתאב הדמעה

 יבתכ לבקל ןיינועמ אוהש וא רומאכ תירושיק לבקל ןיינועמ אוה ןיא יכ הסרובה רבחל עידוה ןכ םא

  .הדמע תועדוה תלבק ןיינעל םג לוחת העבצה יבתכ ןיינעל העדוה ;םולשת תרומת ראודב העבצה

 תויוכז לכ ךסמ רתוי וא םיזוחא )5( השימח הווהמה רועישב תוינמ קיזחמה רתוי וא דחא תוינמ לעב .13.3

 לעב ידיב תוקזחומ ןניאש העבצהה תויוכז לכ ךס ךותמ רומאכ רועישב קיזחמש ימ ןכו ,הרבחב העבצהה

 וא ומצעב יאכז ,תיללכה הפיסאה סוניכ רחאל ,תורבחה קוחל 268 ףיעסב ותרדגהכ הרבחב הטילשה

 הדרשמב ,בתכב העבצה תונקתל 10 הנקתב טרופמכ העבצהה יבתכב ןייעל ומעטמ חולש תועצמאב

  .תולבוקמה הדובעה תועשב ,'ה-'א םימיב ,הרבחה לש םושרה

 תדחוימו תיללכ הפיסא ןומיז רבדב העדוהה דעומל ןוכנ )5%( םיזוחא השימח הווהמה תוינמה תומכ

 תוליגר תוינמ 773,897 780,715 :הניה ,רומאכ )5%( םיזוחא השימח הווהמה תוינמה תומכ )א( :הניה

 ילעב ידיב תוקזחומה תוינמה לורטנב )5%( םיזוחא השימח הווהמה תוינמה תומכ ;הרבחה לש

 .הרבחה לש תוליגר תוינמ 421,769 414,952 :הניה ,הרבחב הטילשה

 ןוירוטקרידהמ שקבל יאשר ,תיללכה הפיסאב העבצהה תויוכזמ תוחפל 1% ולש רתוי וא דחא הינמ לעב .13.4

 אצמות אשונ תפסוהל השקב .תיללכ הפיסאב ןודנ תויהל םיאתמ אשונהש דבלבו ,םויה רדסב אשונ לולכל

 העבצה תונקתו תורבחה קוח תוארוהל ףופכבו םאתהב .הפיסאה ןומיז רחאל םימי העבש דע הרבחל

 אשונ תפסוה תוברל ,םויה רדסב םייוניש עצבל תיאשר היהת הרבחה ,העבצהה בתכ םוסרפ רחאל ,בתכב

  .םויה רדס לעש הטלחהה םע רשקב הדמע תועדוה ,םסרפתהל תויושע ןכו ,םויה רדסל

 הרבחה יחווידב םהב ןייעל היהי ןתינ ,הדמע תועדוה הנמסרפתת וא/ו רומאכ םייוניש ועצוביש לככ .13.5

 םייוניש תובקעב שרדייש לככ ,ןקותמ העבצה בתכ .ךרע תוריינ תושר לש הצפהה רתאב םיפטושה

 הטלחהב םייונישה םוסרפ םע דבב דב הצפהה רתאב הרבחה ידי-לע םסרופי ,םויה רדס לעש הטלחהב

 לע העדומו העדוה( תורבחה תונקתל ב5-ו א5 תונקתב םיטרופמה םידעומה ןמ רחואי אל ,תאזו ,הרומאה

 רדס םוסרפב ןיא .2000-ס"שתה ,)םויה רדסל אשונ תפסוהו תירוביצ הרבחב גוס תפיסאו תיללכ הפיסא

  .עבוקה דעומה תא תונשל ידכ ןכדועמה םויה

 

 

 

 



 
 
 ינש קלח

 .מ"עב ןוסחא קט היגרנא דניווגוא :הרבחה םש

 .תדחוימו תיללכ הפיסא :הפיסאה גוס

  .007115: העשב ,2020 ,לירפאב 23 20-ה ,'ה'ב םוי :הפיסאה דעומ

 תא הז עומשל ולכוי םיפתתשמה לכ הב תינופלט הדיעו תחיש וא סנרפנוק ואדיו תחיש תועצמאב :הפיסאה םוקמ

 ורסמיי# שיקהל שי וירחאלו 98655642889-דוק ;9786688-03 :ןופלט :ןמקלדכ םניה  הילא רוביחה יטרפ רשא ,3הז

 הפיסאל עבקנש דעומה ןמ העשה תיצחמ רובעכ םא .)"הפיסאה"(  הפיסאה סוניכ ינפל םימי 10 דע דרפנ ידיימ חודב

 תחיש וא סנרפנוק ואדיו תחיש( םוקמ ותואב ,2020 ,לירפאב 30 27-ה ,'ה'ב םויל הפיסאה החדת ,יקוח ןיינמ היהי אל

  .העשה התואבו )תינופלט הדיעו
 הרבחה סקפל וא ,054-2661310 :ןופלט ,הנויצ סנ ,8 ריפס 'חרב הרבחה ידרשמ :העבצה יבתכ חולשמו הריסמל ןעמ

 .Tamir@Aug-wind.com ל"אוד תבותכל וא 077-5109050 ורפסמש
 .2020 ,ץרמב 22-ה ,'א םוי :עבוקה דעומה
 :תוינמה לעב יטרפ

    ____________________ :תוינמה לעב םש

 ________________________  :תוהז 'סמ

  – תילארשי תוהז תדועת תוינמה לעבל ןיא םא

 ________________________ :ןוכרד 'סמ

   _________________ :אצוה הבש הנידמה

 ________________________ :דע ףקותב

  – דיגאת אוה תוינמה לעב םא

   _______________________ :דיגאת 'סמ

  __________________ :תודגאתהה תנידמ

 :העבצהה ןפוא

 ןיינע לעב התא םאה 4העבצהה ןפוא  םויה רדס לע אשונה

 רושיאב ישיא

 5?הטלחהה
 ענמנ דגנ דעב

 ימכסהב הרבחה תורשקתה רשאל

 8( םיעצינ 18 דע םע תיטרפ האצקה

 יפל םירישכ םיעיקשמ םניה םכותמ

 ע"ינ קוחל הנושארה תפסותה

 )הרבחה העציבש הקידבל םאתהב

 1,000,0001,333,333 דע לש האצקה

 לש בוקנ ךרע אלל תוליגר תוינמ

 דע לש האצקה ןכו הרבחה
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 .אשונב העבצהמ תוענמיהכ בשחיי ןומיס יא 4
  .ןיינמב אובת אל ותעבצה ,טרפי אלו "ןכ" ןמסיש וא הז רוט אלמי אלש תוינמ לעב 5



 
 

 היצפוא יבתכ 2,000,0001,666,667

 םינתינה )רחסמל םימושר אל(

 תחא הליגר הינמל דחא לכ שומימל

 ףופכב ,הרבחה לש בוקנ ךרע אלל

 יפל םיעצינל םיעצומה ,תומאתהל

 ןומיז חודל 2 ףיעסב טרופמכ הז חוד

 .הפיסאה

 .הלבטה תיתחתב ךכל םיאתמה םוקמב טרפ*

 :ןלהל טרפל שי ליעל 1 ףיעסב הרומאה הטלחהה רושיאב ישיא ןינע לעב ךניה םא *
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 *םהמ דחא ףא /8)ןרק להנמ תוברל( ידסומ עיקשמ ,7הריכב הרשמ אשונ ,6ןיינע לעב ךניה םאה

 רדעה ;תיבויח הניהו הדימב )הטמ( ךתבושת טרפו אל/ןכ -ב תונעל אנ 

 ילילש הנעמכ בשחיי הלאשל עיבצמה לש תוסחייתה וא ןומיס

   ןיינע לעב

  הרבחב הריכב הרשמ אשונ

  )ןרק להנמ תוברל( ידסומ עיקשמ

   םהמ דחא ףא

 .חכה הפיימל רשקב םג הלבטב םירומאה םיטרפה ונתניי ,חוכ יופיי יפ-לע עיבצמ עיבצמהו הדימב )*(

 

    ________________           ___________________    

 )תוינמה לעב תמיתח(                                                                                    )ךיראת(           

 

 קר ףקת הז העבצה בתכ – )תורבחה קוחל )1(177 ףיעס יפל( הסרוב רבח תועצמאב תוינמב םיקיזחמה תוינמ ילעבל

 .תינורטקלאה העבצהה תכרעמ תועצמאב איה העבצהה םהבש םירקמב טעמל תולעב רושיא ףוריצב

 תדועת םוליצ ףוריצב ףקת העבצהה בתכ – הרבחה לש תוינמה ילעב םשרמב םימושרה תוינמ ילעבל

  .תודגאתה תדועת/ןוכרד/תוהזה
 

 

 
 .)"ךרע תוריינ קוח"( 1968 -ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחל 1 ףיעסב "ןיינע לעב" חנומה תרדגהכ  6
 .ךרע תוריינ קוחל )ד(37 ףיעסב "הריכב הרשמ אשונ" חנומה תרדגהכ  7
 2009-ט"סשתה ,)תיללכ הפיסאב תלהנמ הרבח תופתתשה( )למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה תונקתל 1 הנקתב חנומה תרדגהכ  8

 .1994-ד"נשתה ,תונמאנב תפתושמ תועקשה קוחב ותועמשמכ ,תונמאנב תפתושמ תועקשהל ןרק להנמ ןכו


