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  שם החברה .1

    ; מ "איכסאל יזרעאל בע: בעברית        

  .Iksal Yizrael Ltd: באנגלית        

  

  הגדרות .2

  

    : לצורך פרשנות תקנון זה למונחים הבאים יהא הפירוש כדלקמן 

  

  פירושים  מילים

  " אזור התעשייה"

   

  

של איכסאל הקיים בתחום השיפוט , אזור התעשייה איכסאל

והמסומן בתשריט המצורף , 6384דונם תוכנית  125בשטח 

דונם  100 - ושטח נוסף של כ, להסכם המייסדים' כנספח א

, 16905אשר נמצא בתחום השיפוט של יזרעאל בגוש , נוספים

  "). שטח ההרחבה: "להלן(המסומן אף הוא בתשריט המצורף 

  .יזרעאל והמועצה המקומית איכסאלהמועצה האזורית עמק   - "בעלי המניות המייסדים"

  .מ"איכסאל יזרעאל בע  "המינהלת"או " החברה"

  .- 1999ט"התשנ, חוק החברות  "חוק החברות"

 75%י בעלי לפחות "החלטה שהתקבלה ע - באסיפה כללית   - "החלטה מיוחדת"

מכלל מניות ההנהלה שהוקצאו ) שבעים וחמישה אחוז(

בלה ברוב קולות של החלטה שהתק - ובדירקטוריון , ונפרעו

מהדירקטורים הזכאים ) שבעים וחמישה אחוז( 75%לפחות 

  .להשתתף בישיבה

 2.4.2008הסכם שנחתם בין בעלי המניות המייסדים בתאריך   - "הסכם המייסדים"

  .'כנספח אב "ושעותק הימנו מצ

  .מועצה מקומית איכסאל  - " איכסאל"

  .מועצה אזורית עמק יזרעאל  - " יזרעאל"

  .יזרעאל ואיכסאל  - "ויותהרש"

  .משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  - " ת"התמ"

  .עסק ודייר הנמצא באזור התעשייה, כל מפעל  - "המפעלים"

אותם שירותים המסופקים למפעלים ולאזור התעשייה אשר    - " שירותי רשות"

  .אינם שירות חובה

יותן הרשות אותם שירותים שעל הרשויות לספק למפעלים בה  - " שירותי חובה"

, מדרכות, כבישים, כגון תחזוקת חלק מתשתיות: המקומית

פינוי אשפה , חיטוי והדברה, הספקת מים, ביוב, תאורה, גינון

  .ושמירת איכות הסביבה

  



  

  

 

  

כגון אגרות (ואגרות שירותים ) כגון היטלי ביוב(היטלי פיתוח   - תשלומי חובה 

ואשר המוטלים על ידי רשויות מקומיות על פי חוק ) ביוב

  .עבודות וכו נשוא התשלום, כנגדם מספקת הרשות שירותים

  

וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן , כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להפך

  .לרבות תאגיד –וכל האמור אדם פרטי , להפך

אלא אם יש  פרט לאמור לעיל תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנות אלה המשמעות הנודעת להם בחוק

    .או לתוכנו/בה משום סתירה לנושא הכתוב בו ו

  

  מטרות החברה והחברה כתאגיד בבעלות רשויות מקומיות .3

  

  :מטרות עיקריות .3.1

, לקדם, להסדיר, לנהל את אזור התעשייה ולשמש כמינהלת לאזור התעשייה לרבות )1(

  ;עשייהתעשיינים ובעלי מלאכה ומסחר באזור הת, בתי מלאכה, ולארגן תעשייה, לשפר

אשר יוקם בצדו של כביש הכניסה לאיכסאל באזור שבין , טיפול בכל פרויקט עתידי )2(

  .60הכפר איכסאל לבין כביש 

  ;לרכז משאבים ומאמץ בפיתוח תעשייתי וכלכלי באיזור התעשייה )3(

  ; לשמור על קיום תנאים לפעילות מוצלחת של עסקים ומפעלים באזור התעשייה )4(

  ;1959 –ט "התשי, החוק לעידוד השקעות הוןלפעול ולסייע למפעלים על פי  )5(

  .הן שירותי חובה והן שירותי רשות, לספק לאזור התעשייה שירותים )6(

לגבות מהחייבים בהם תשלומי חובה ותשלומים אחרים ולרכז את כל פעולות הגבייה  )7(

בכפוף , של תשלומי חובה וארנונה החלים על החייבים בהם עבור איכסאל ויזרעאל

  .בכתב להסכמת הרשויות

לסייע לאיכסאל וליזרעאל באכיפת חוקי עזר ובשמירת איכות הסביבה לרבות פיקוח  )8(

  .בתחום אזור התעשייה, על קיום דרישות החוק

לנהל וללוות את התכנון וההקמה של אותם חלקים מאזור התעשייה שטרם פותחו וכן  )9(

ש לתכנן מחדש ולפתח אותם חלקים מאזור התעשייה אשר לדעת החברה י, לשפר

  .לעשות כן

לקבוע תנאים ואמות מידה למפעלים , לקדם את שיווק המגרשים באזור התעשייה )10(

בשם הרשויות , לאתר מפעלים מתאימים ולתת המלצות, שיתקבלו לאזור התעשייה

  .ומינהל מקרקעי ישראל באשר לאכלוס אזור התעשייה, למשרד המסחר והתעשייה

סמכויותיהן כרשויות מקומיות במידה לשמש כשליחה של הרשויות ולהוציא לפועל את  )11(

  .והחוק מאפשר זאת

הספקת , ביוב, לתחזק ולהפעיל את התשתיות והמערכות הציבוריות לרבות כבישים )12(

גינון ופינוי פסולת ותחזוקה ותפעול תקינים של השטחים הציבוריים באזור , מים

  .בכפוף לאישור איכסאל ויזרעאל, התעשייה

  .זור התעשייהלשמור על המראה האסתטי של א )13(

  



  

  

 

  

להקים ולשמור קרן שמורה לשיקום התשתיות והמערכות הציבוריות וכן קרנות  )14(

ת כל עוד שהנחיות אלו מחייבות את "לפי הנחיות התמ, אחרות לפיתוח אזור התעשייה

  .החברה

  

  :מטרות משניות 3.2

, קבלת, שכירת, רכישת, פיתוח, לרבות הקמת, לעסוק במסחר וסחר בכל תחום 3.2.1

  .סק מכל מין וסוג שהם בכל מקום בארץ ובעולםניהול והפעלת ע

  .לפעול ולעסוק בכל פעילות חוקית מכל סוג 3.2.2

  .ליישם ולפקח על תוכניות כלכליות מכל סוג, לייעץ, לתכנן, ליזום 3.2.3

, לפתח, לטפח, לנהל, להחזיק, לרכוש בכל דרך אחרת, לשכור, לחכור, לקנות 3.2.4

, להחליפן, למוסרן, להשכירן, להחכירן, להעבירן, למוכרן, להשביח ולנצל קרקעות

. ובדרך כלל לעשות כל פעולה ועיסקה בקרקעות או בזכויות בקרקעות, למשכנן

, השכרה או משכון של מקרקעין לתקופה העולה על חמש שנים, החלפה, מכירה

ברוב חברי כל אחת מן המועצות ובאישור , תהיה על פי החלטת איכסאל ויזרעאל

  . שר הפנים

, לקבל או להעביר בכל צורה שהיא, לנהל, להחזיק, להחכיר, כורלח, למכור, לקנות 3.2.7

או לעשות כל פעולה ועיסקה כלכלית מכל סוג שהוא ולכל מטרה /להחליף ו, לנצל

  .שהיא

קבלני , בעלי מקצוע ואחרים ולתת שירות ועזרה לקבלנים, מומחים, להעסיק יועצים 3.2.8

  .בתי חרושת וגופים ותאגידים אחרים, בעלי מלאכה, משנה

לנהל ולהוציא לפועל , לקבל, לנהל עסקים הקשורים לעסקי החברה או הנוגעים להם 3.2.9

כל מיני עיסקאות כספיות ומסחריות ולנהל כל עסק אחר שייראה כמתאים בקשר עם 

  .במישרין או בעקיפין, ל"המטרות הנ

מבנים , בניינים, בתים, על כל קרקע, בטחונות, ללוות ולהשיג כספים כנגד התחייבות 3.2.10

וכן להלוות כספים בתנאים , רכוש אחר וכל זכות או טובת הנאה שהיא בהם וכל

הסכמים , מילוי חוזים, וכן לערוב לתשלום כספים, שהחברה תמצא למועיל

  .חברה או גוף אחר כפי שהחברה תמצא לנכון, והתחייבויות על ידי כל אחד

וביחוד על  ללוות ולהשיג כספים ולהבטיח את תשלומם באופן שהחברה תמצא לנכון 3.2.11

בשיעבוד על נכסי החברה כולל , ידי הוצאת אגרות חוב מסוג מימוש או באופן אחר

, לקנות, על הון החברה שתשלומו טרם נדרש, מניות סטוק או מקצתם ובכלל זה

  .לפדות ולסלק שיעבודים כולל ניירות ערך כאלה

של החברה הזכויות והזיכיונות , לעקל חלק מהרכוש, לתת משכנתא, למשכן, לשעבד 3.2.12

  .כולל הון החברה שתשלומו טרם נדרש

להשקיע ולסחור בכספים של החברה שאינם דרושים מידית לצורכי עסק החברה  3.2.13

  .בצורה וכנגד בטחונות שהחברה תמצא לנכון מזמן לזמן

לקנות ולרכוש בדרך אחרת ולנהל חברות , להשתתף בייסוד או הקמה, להקים, לייסד 3.2.14

טרות הנזכרות בתקנון זה ולהעביר אליהם חלק או וגופים אחרים לכל או חלק מהמ

  .כל רכוש החברה

, לקבל תרומות עזבונות ומתנות בכל צורה שהיא לכל מטרה שהיא ולתת הענקות 3.2.15

  .ומתנות בכל צורה ולכל מטרה חוקית שהחברה תמצא לנכון, תרומות



  

  

 

  

, עובדיה לשעבר ולבני משפחותיהם על ידי מתן כספים, לדאוג לטובת עובדי החברה 3.2.16

הקמת קרנות ובכל צורה אחרת כפי שהחברה תמצא לנכון , פנסיות ותשלומים אחרים

  .מזמן לזמן

הסכמים , להוציא לפועל התחייבויות, לחתום, במסגרת מטרות החברה לעשות 3.2.17

לקנות ולסחור , לנכות, לפדות, לבטל, להעביר, להוציא, להסב, וחוזים וכן לחתום

, שטרי מטען, כתבי אשראי, שיקים, ובשטרי ח, בשטרי חליפין, בכל אופן אחר

, אגרות חוב וכן כל מיני שטרות, מסמכים העוברים לסוחר ושאינם עוברים לסוחר

  .מסמכים וניירות ערך

, עירונית, בין מרכזית, עם כל ממשלה או רשות, להיכנס בהסכמים עם כל גוף 3.2.18

להשיג , כולן או מקצתן, באופן שייראה כמועיל למטרות החברה, מקומית או אחרת

כל זכות יתר או זיכיון שהחברה תחשוב למועיל , מכל ממשלה או רשות כאמור

  .לנצל או לבצע, להשיג

, לעשות את הפעולות הקשורות או הכרוכות בהשגת המטרות הכלולות בתקנון זה 3.2.19

  .כולן או מקצתן, בפירוש או מכללא

, או ביצוע איזו מהן/וביצוען , ככל שנדרש בגינן אישור משרד הפנים, מימוש המטרות לעיל 3.3

  .מותנה בקבלת אישור משרד הפנים מראש ובכתב

פעילות החברה תהיה אך ורק במסגרת סמכויות הרשויות כרשויות , למרות כל האמור לעיל 3.4

למעט אותה פעילות הדרושה מחוץ לתחומי , מקומיות ותעשה רק בתחומי שתי הרשויות

  .המטרות של החברההשיפוט של שתי הרשויות הדרושה למען קיומן של 

או שכירות של נכסים שהם בבעלות /או משכון ו/או קניה ו/מובהר כי פעילות של מכירה ו 3.5

    .תעשה רק בכפוף לכל דין החל על הרשויות, הרשויות

  

  אישור שר הפנים  .4

  :החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת שר הפנים, על אף כל הוראה אחרת בתקנון זה       

  ;בת או סניף או כל תאגיד אחר הקמת חברה  4.1

  ;לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר או חברות בעמותה, ייסוד 4.2

  ;הגדלת הון המניות הרשום של החברה או שינוי בתקנון החברה 4.3

תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת איכסאל או מליאת יזרעאל או לעובדיהן  4.4

  ;ים בחברהאשר יכהנו כנציגיהן או כדירקטור

  .על ידי החברה, הספקת שירותים שהם בסמכות רשות מקומית 4.5

רכישת מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות  4.6

    .להשגת מטרה שהיא בגדר סמכויות איכסאל או יזרעאל ותפקידיהן

  

  אחריות מוגבלת .5

    .הנקוב של מניותיהם בלבדאחריותם של בעלי המניות מוגבלת לפרעון הערך       

  

    חברה פרטית .6

  

  :ולפיכך, החברה תהיה חברה פרטית

  
  

  



  

  

 

  

אך אם שני אנשים או יותר , מספר בעלי המניות בחברה בכל זמן לא יעלה על חמישים 6.1

  .הם ייחשבו כבעל מניה אחד, מחזיקים יחדיו במניה אחת או יותר ממניות החברה

  .אסורה בהחלט –חוב של החברה  כל פניה לציבור לחתום על מניות או על אגרות 6.2

  .הזכות להעביר מניות מוגבלת באופן המפורט בתקנון זה 6.3

  

  מניות .7

והוא ) שלושים וארבעה אלף ועשרים שקלים חדשים(ח "ש 34,020הון המניות של החברה הוא 

) עשרה שקלים חדשים(ח "ש 10מניות רגילות בנות ) שלושת אלפים ארבע מאות( 3,400 - מחולק ל

  .על אחת) עשרה שקלים חדשים(ח ערך נקוב "ש 10כל אחת ולשתי מניות הנהלה בנות  ערך נקוב

  :כל מניה רגילה תעניק לבעליה את הזכויות  הבאות 7.1

ברווחי החברה אשר , הזכות לקבל את החלק היחסי למספר מניות המוחזק על ידו 7.1.1

  .יחולקו על פי החלטות האסיפה הכללית של החברה

  .י בעודפי הרכוש במקרה של פירוק החברההזכות לקבל את החלק היחס 7.1.2

  :כל מנית הנהלה תקנה למחזיק את הזכויות הבאות 7.2

בכפוף לאמור , דירקטורים לדירקטוריון של החברה) שלושה( 3הזכות למנות  7.2.1

  .להלן  19.2 - ו 19.1בתקנות 

הזכות לקבל הזמנה לאסיפות החברה למיניהן ולהצביע באסיפות אלו באמצעות  7.2.2

  .קול אחד לכל מניה, ל ידונציגים שימונו ע

תוך תקופה של חודשיים ימים לאחר , ללא תשלום, בעל מניות רשאי לקבל מהחברה 7.3

) אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן ארוך יותר(ההקצאה או רישום ההעברה 

אשר תפרט את מספר , תעודה אחת שנחתמה בחותמת לגבי כל המניות הרשומות בשמו

  .ידוריים והסכום אשר שולם עליהןהמניות ומספריהן  הס

  .כל תעודה תישא את חתימת ידם של שני דירקטורים 7.4

אין להשתמש בכספי החברה לקניית מניות החברה או להלוואות המובטחות על ידי מניות  7.5

  .החברה בכפוף לקבוע בחוק

אלא אם כן , לא תפרע במזומן, החברה לא תקצה מניה שתמורתה במלואה או בחלקה 7.6

    .רה עבור המניה במסמך בכתבפורטה התמו

לא , שינוי בתקנון המחייב בעל מניה לרכוש מניות נוספות או להגדיל את היקף אחריותו 7.7

    .יחייב את בעל המניה ללא הסכמתו מראש ובכתב

הוראות , הון המניות המונפק של החברה יכלול רק סוג אחד של מניות, אם בזמן כלשהו 7.8

    .רהלחוק לא יחולו על החב) א(290סעיף 

לרבות , החליטה החברה להקצות מניות שלהן ערך נקוב בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב 7.9

או מכל מקור , מפרמיה על מניות, יהא עליה להפוך להון מניות חלק מרווחיה, מניות הטבה

בסכום השווה , האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, אחר הכלול בהונה העצמי

    .התמורה להפרש שבין הערך הנקוב לבין

החברה רשאית לפנות לבית המשפט בבקשה לאישור הקצאת מניות בתמורה נמוכה מערכן  7.10

    .בתנאים שיקבע, לעיל 7.10שלא כאמור בתקנה , הנקוב

  

  זכויות וחובות בעלי המניות  .8



  

  

 

  

  :בתקנון החברה ובכלל זה, זכויות בעל מניה בחברה הן כקבוע בחוק 8.1

  :כי החברה המפורטים להלןזכות עיון במסמ, לכל בעל מניה מכל סוג 8.1.1

  .פרוטוקולים של האסיפות הכלליות 8.1.1.1

  .מרשם בעלי המניות 8.1.1.2

  .להלן 26חות כספיים הנזכרים בתקנה "תקנון החברה ודו 8.1.1.3

  .כל מסמך שעל החברה להגיש לפי החוק לרשם החברות 8.1.1.4

הנוגע לפעולה , זכות עיון בכל מסמך הנמצא ברשות החברה, לכל בעל מניה מכל סוג 8.1.2

ה אישור האסיפה הכללית או אם הדבר נדרש לצורך קבלת החלטה או לעסקה הטעונ

  .בנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית של החברה

החברה רשאית לסרב לבקשתו של בעל מניה אם לדעתה הבקשה הוגשה שלא בתום  8.1.3

או שגילוי המסמכים עלול , לב או שיש במסמכים הנדרשים סוד מסחרי או פטנט

  .החברה לפגוע בדרך אחרת בטובת

  דרישות תשלום .9

אלא אם כן , בעל מניות לא יהא זכאי לקבל דיבידנד או להשתמש בכל זכות כבעל מניות 9.1

סילק את כל דרישות התשלום המשתלמות מזמן לזמן והחלות על מניותיו בין אם הוא 

ובהתאם , אם יהיו כאלה, בצירוף ריבית והוצאות, או ביחד עם אדם אחר, מחזיק בהן לבדו

  .חוק החברות להוראות

לדרוש מדי פעם בפעם דרישות תשלום , בכפיפות להוראות תקנות אלו, הדירקטוריון רשאי 9.2

כפי שייראה בעיניו , מבעלי המניות בגין כספים שהם חייבים לחברה אשר טרם סולקו

וכל , בתנאי שתינתן הודעה מוקדמת של ארבעה עשר יום על כל דרישת תשלום, למתאים

אם יהיו (בשיעורים , לשלם את הסכום הנדרש ממנו כאמור לאנשים בעל מניות יהא חייב

  .במועדים ובמקומות שייקבעו על ידי הדירקטוריון, )כאלה

  .דרישת תשלום תיחשב כנעשית ביום שהדירקטוריון החליט על דרישת התשלום 9.3

יהיה מחזיק המניה , במקרה שדרישת תשלום לא שולמה ביום שנועד לפרעון או קודם לכן 9.4

אדם אשר לו הוקצתה חייב לשלם ריבית על סכום דרישת התשלום בשער אשר יקבע על או ה

ידי הדירקטוריון ושלא יעלה על שער הריבית המשתלם באותו זמן לבנקים בישראל בגין 

אולם הדירקטוריון רשאי , החל מן היום שנועד לפרעון וכלה ביום הפרעון, משיכות יתר

    .לוותר על כל הריבית או על מקצתה

  

  חילוט .10

בעל מניה שלא פרע במלואו ובמועד כל סכום המגיע ממנו לחברה בגין מניותיו כאמור  10.1

רשאי הדירקטוריון להמציא לו הודעה בכתב שבה הוא נתבע לשלם את , להלן 10.9בתקנה 

  .הסכום שעדיין לא נפרע עם הריבית שנוספה עליו



  

  

 

  

ויפורש , מים לאחר ההודעהשלא יקדם מארבעה עשר י, בהודעה ייקבע מועד נוסף לתשלום 10.2

  .בה כי אם הסכום לא ישולם תוך מועד זה יחולטו המניות בחברה

להחליט על , כל עוד לא נפרע הסכום, לא נתמלאו דרישות ההודעה רשאי הדירקטוריון 10.3

  .חילוט המניה

, בתנאים ובדרך שייראו לדירקטוריון, מניות שחולטו ניתן למכרן או להעבירן באופן אחר 10.4

חולטו . א נעשה בהן דבר רשאי הדירקטוריון לבטל את החילוט בתנאים שייקבעווכל עוד ל

כל סכום ששולם על ידן בגין המניות , פטורה החברה מלהשיב לבעליהן טרם החילוט, מניות

  .או פטורה מכל חובה לפצותן בכל אופן אחר/ו

    .לחוק 308מניות אשר חולטו וטרם נמכרו יהיו מניות רדומות כמשמעות מונח זה בסעיף  10.5

יהיה חייב לפרוע לחברה כספים שעמדו לחובתו , בעל מניה שמניותיו או כל חלק מהן חולטו 10.6

חבות זו תיפסק ביום שהחברה תקבל ; ")החייב: "להלן(ביום החילוט על חשבון מניות אלה 

  .במלואו את הסכום הנקוב של המניות בתוספת ההוצאות שנלוו למכירת המניות לאחר

מצהיר הוא דירקטור של החברה ומניה פלונית שלה חולטה כדין ביום תצהיר שלפיו ה 10.7

ואותו , ישמש ראיה מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע זכות במניה, הנקוב בתצהיר

, בעד המניה במכירתה או בהעברתה, אם ניתנה, תצהיר עם קבלה של החברה על התמורה

  .יקנו זכות במניה

ט יחולו על אי תשלום כל סכום שיש לשלמו במועד קבוע על הוראות תקנון זה לעניין חילו 10.8

כאילו היה סכום שיש , בין על חשבון המניה ובין בצורת פרמיה, פי תנאי הנפקת המניה

לפרעו מכוח דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה שנעשו כדין וכן לגבי כל סכום אחר שבעל 

    . מניות התחייב לשלם לחברה תמורת הקצאת מניותיו בחברה

  

אין בהוראות תקנה זו כדי לפגוע בזכות החברה לתבוע כל סעד אחר על פי כל דין מאת אותו 

  .בעל מניות

  

  שיעבוד ועיכבון .11

בין שטרם סולק מחירה , לחברה תהיה זכות שעבוד ראשונה על כל מניה של החברה .11.1

יו במלואו ובין שסולק מחירה וכן על ההכנסה ממכירת המניה לשם הבטחת סילוק חובות

בין שהגיע , לחברה, בין בעצמו או ביחד עם כל אחד אחר, והתחייבויותיו של בעל המניה

ובין שטרם הגיע בלי נפקא מינה , מועד סילוק חובות אלה או מועד קיום התחייבויות אלה

או תלות לתשלום הדרישה או לתשלום /מה מקור החובות וההתחייבויות ובלי כל קשר ו

ל יחול על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן בגין "הנ בגין המניה עצמה השעבוד

או , הדירקטורים רשאים להודיע בכל עת שמניה ידועה כולה או מקצתה. המניות הללו

, אם לא הוחלט אחרת במועד הרישום. תשלום הדיבידנד בגינה פטורים מהוראות תקנה זו

ויתור מצד החברה על רישום העברת מניות על ידי החברה בפנקס המניות ייחשב כו

אך הוראות תקנה זו , לגבי הבעלים הקודם של המניות המועברות) אם יהיה(השעבוד 

  .ל"יחולו במלואן על הבעלים  החדש של המניה הנ

יהיה הדירקטוריון , או לממש את זכות העכבון כאמור להלן, ל"כדי לבצע את השעבוד הנ .11.2

אה בעיניהם אולם אין למכור כל מניה רשאי למכור את המניות המשועבדות באופן אשר יר

ל ונמסרה לבעל המניה או למפרק או לכונס נכסים אם "אלא אם עברה התקופה הנ

הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה , המדובר בבעל מניות שהינו תאגיד משפטי

למכור את המניה ובעל המניות או המפרק או כונס הנכסים כאמור לא שלמו את החובות 

  



  

  

 

  

ימים אחרי תאריך משלוח  7ל במשך "ו לא מלאו או לא קיימו את ההתחייבויות הנל א"הנ

  .הודעה זו

בשל , שלא שולמה במלואה, בנוסף להוראות תקנון זה תהא לחברה זכות עכבון על כל מניה .11.3

, או הנפרעים בזמנים קבועים,  כספים המגיעים לחברה בעד מניה על פי דרישות תשלום

לחברה תהא זכות עכבון גם על מניות רשומות על , ובין שלא הגיעבין שהגיע זמן פרעונה 

אולם רשאי , שמו של יחיד אשר לא נפרעו במלואן בשל כספים המגיעים ממנו או מעזבונו

העכבון על המניה ; מהוראות תקנה זו, כולה או חלקה, הדירקטוריון לפטור מניה פלונית

  .יוחל גם על דיבידנדים המשתלמים עליה

תשמש לסילוק חובותיו , לאחר סילוק הוצאות המכירה, הנקיה מכל מכירה כזוההכנסה  .11.4

ההתחייבויות וההתקשרויות , לרבות החובות(ומילוי התחייבויותיו של בעל מניות כזה 

ישולם לו או למפרק או לכונס ) אם יישאר(והנותר ) שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיע

  .הנכסים או למי שהעביר הזכות לכך

תתקבל בהחלטה מיוחדת של , ת סמכות הדירקטוריון על פי תקנה זו כאמורהפעל .11.5

  . הדירקטוריון

  

  העברת מניות .12

אלא , אין בעל מניות בחברה רשאי להעביר את מניותיו בחברה או כל חלק מהן לאחר .12.1

  .בהסכמת הדירקטוריון של החברה וכל בעלי המניות האחרים

ל מניות מייסד מבקש להעביר את מניותיו לעיל לא יחולו במקרה ובע 12.1הוראות תקנה  .12.2

ובמקרה ויזרעאל תבקש להעביר מניותיה לחברה , או כל חלק מהן לתאגיד שבשליטתו

    .בפרט, מ"הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל בע

  

מכוח ההצבעה באסיפה והזכות למנות לפחות  75%לפחות  - בתקנה זו משמע" שליטה"

  . ההצבעה בדירקטוריון מכוח 75%בעלי לפחות , מהדירקטורים 75%

: להלן(לעיל במידה ויבקש אחד מבעלי המניות בחברה , 12.2 - ו 12.1בכפוף לתקנות  .12.3

תהא לבעל המניות האחר בחברה , כולן או מקצתן, למכור את מניותיו בחברה") המציע"

זכות סירוב ראשונה לרכוש את המניות המוצעות בהתאם להוראות ") הניצע: "להלן(

    :שלהלן

יציע לניצע לרכוש את המניות באותו מחיר ובאותם תנאים שהוצעו לו על  המציע .12.3.1

הודעת : "להלן(ההצעה תהא בכתב , ")הצד המעוניין: "להלן(כלשהו ' ידי צד ג

מחיר המכירה , זהות הצד המעוניין, והיא תפרט את פרטי העסקה, ")המכירה

  .ותנאי המכירה

: להלן(ת הלוואות הבעלים המציע חייב להציע למכירה יחד עם המניות גם א

  ").הלוואות המציע"

ייחשב הדבר כאילו הציע אף  את הלוואות , כאמור, הציע המציע את המניות בלבד

  .אפילו לא ציין זאת בהודעת המכירה, המציע

ההלוואות שניתנו על ידו לחברה בתנאים  –בתקנה זו משמע " הלוואות המציע"

התנאים הנדרשים ייחשבו . מחזיק בחברהזהים ובאופן יחסי למספר המניות שהוא 

. אוטומטית כמחיר הן עבור המניות המוצעות למכירה והן עבור הלוואות המציע

ימים מעת שנמסרה לו הודעת המכירה להיענות  30לניצע יינתן פרק זמן של 

  .להצעה בתנאים המצוינים בה



  

  

 

  

המוצעות השיב הניצע בהודעה בכתב למציע כי הוא מוכן לרכוש את כל המניות  .12.3.2

: להלן(בתנאים המפורטים בהודעת המכירה  –כולל הלוואות המציע  –למכירה 

ימים ממועד מתן  30תימכרנה לו המניות ותועברנה אליו בתוך ") הודעת הקיבול"

, עם העברת המניות לניצע. הודעת הקיבול בתנאים המפורטים בהודעת המכירה

השיב הניצע כי הוא מוכן . רהישלם הניצע למציע את תמורתן על פי הודעת המכי

  .לא ייחשב הדבר כהודעת קיבול, לרכוש חלק מהמניות המוצעות למכירה

ואם יותר . היו בחברה יותר משני בעלי מניות תינתן הודעת המכירה לכל אחד מהם .12.3.3

תימכרנה המניות לבעלי , מבעל מניות אחד מסר הודעת קיבול במועד למציע

באופן יחסי לשיעור אחזקותיהם במניות , רהמניות שמסרו הודעות קיבול כאמו

  .ויתר הוראות התקנה יחולו בהתאמה, החברה ערב מתן הודעת המכירה

אם הניצע לא מסר הודעת קיבול להודעת המכירה תוך המועד שצוין לעיל בתקנה  .12.3.4

תהא , ובלבד שהמכירה, רשאי המציע למכור את מניותיו לצד המעונין, לעיל 12.3.2

ממועד  ימים 90 ותתבצע בתוך, גו לניצע בהודעת המכירהבאותם תנאים שהוצ

יהא המציע חייב , מסירת הודעת המכירה לניצע לא התבצעה המכירה לצד המעונין

  .לחזור וליתן הודעת מכירה חדשה לניצע בהתאם להוראות תקנה זה

העברת מניות לניצע בהתאם לאמור בתקנה זה תחשב למאושרת על ידי  .12.3.5

לא יהיה תוקף להעברת מניות שבוצעה שלא על פי . ההדירקטוריון של החבר

למען הסר ספק מודגש . הוראות תקנה זה והיא תהא בטלה ומבוטלת מעיקרה

תהיה העברת , בזאת כי אם הנעבר יהיה יחיד או תאגיד שאיננו בשליטת בעל מניות

  .המניות מותנת בהסכמה מפורשת בכתב ומראש של כל הניצעים

לעיל את  12.1רשם אלא אם כן אישר הדירקטוריון כנקוב בתקנה שום העברת מניות לא תי .12.4

שטר העברה של מניה בחברה . ההעברה ובתנאי שלחברה נמסר שטר העברה חתום כדין

ייחתם על ידי המעביר ומקבל ההעברה ייחשב כבעל המניה  ממועד רישומו בפנקס בעלי 

יראו את המעביר  עד לרישום שמו של מקבל ההעברה בפנקס בעלי המניות. המניות

  .כבעלים  ביחס למניה המועברת

שטר העברה של מניות בחברה יערך בצורה כדלקמן או בצורה רגילה אחרת שתאושר על  .12.5

  - :ידי הדירקטוריון

  

- מ___________________אני "

_______________________  

 - מ ___________________  - מעביר ל

__________________  

___________ תמורת הסכום ") עברהנ: "שיקראו להלן(

ההנהלה בנות / המניות הרגילות____________ ששולם לי את 

_______ עד_______ ח כל אחת המסומנות במספרים"ש____ 

מ והיא "בע___________________ ועד בכלל של החברה

על פי כל התנאים ,  ל ובידי הבא מכוחו"תהיה בידי הנעבר הנ

ת בשעת החתימה על כתב זה ואני שבהם החזקתי אני במניו

ל על פי התנאים "ות הנ/מסכים בזאת לקבל את המניה, הנעבר

לחודש _______ ולראיה באנו על החתום ביום . ל"הנ

  .________ שנת _______

______________    __________________  

  הנעבר        המעביר     



  

  

 

  

______________    _________________  

  "עד לחתימת הנעבר    עד לחתימת המעביר

  

לסרב לרשום העברה , לעיל 12.1מבלי לפגוע בכלליות האמור בתקנה , הדירקטוריון רשאי .12.6

או של מניה שיש לחברה עכבון , של מניה לא מסולקת במלואה לאדם שאינו נראה להם

עליה וכן רשאי הדירקטוריון לא להכיר בכתב העברת מניות עד שתצורף לו תעודת המניה 

לשם בירור זכותו של , או ראיה אחרת שדורש הדירקטוריון מטעם סביר, המועברת

  .המעביר להעביר את המניה

שטרי ההעברה . כל שטר העברה יימסר למשרד החברה לשם רישום ההעברה בפנקס .12.7

    .בידי החברה, לאחר רישום מקבל ההעברה כבעל המניות, יישאר, שהדירקטוריון יאשר

  

  שינויים בהון .13

להגדיל את , על ידי החלטה מיוחדת ובכפוף לאמור בתקנון זה, מן לזמןהחברה רשאית מז .13.1

בין אם כל המניות הרשומות באותה עת הונפקו ובין אם המניות  –הון המניות שלה 

והון חדש כזה יהיה , על ידי יצירת מניות חדשות –ובין אם לאו , שהונפקו שולמו במלואן

לות זכויות בכורה או זכויות נדחות או בסכום כזה ומחולק למניות בסכומים כאלה ובע

או כפוף לתנאים ) בכפיפות לזכויות מיוחדות של סוג מניות קיים(זכויות מיוחדות אחרות 

כפי שהורתה האסיפה הכללית , הצבעה או אחרת, החזרת הון, והגבלות ביחס לדיבידנד

  .בהחלטתה על הגדלת ההון

ייחשב כל הון מניות חדש , קת מניותמלבד אם נקבע אחרת לפי תקנון זה או בתנאי הנפ .13.2

,  כחלק מהון המניות המקורי ויהיה כפוף לאותן התקנות ביחס לסילוק דרישות תשלום

חילוטם או אחרות החלות על הון המניות , העברה מכח החוק, העברה, זכות שעבוד

    .המקורי

שאין  החברה רשאית לבטל הון מניות רשום שביום ההחלטה טרם הוקצה ובלבד, כמו כן .13.3

    .להקצות את המניות, לרבות התחייבות מותנית, התחייבות של החברה

  

  שינוי זכויות של סוגי מניות .14

אם יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים של מניות מותר יהא לשנות את זכויות סוג כלשהו 

אם אושר הדבר בהחלטה מיוחדת ) פרט אם נקבע אחרת בתנאי הנפקת מניות של אותו סוג(

  ").אסיפת סוג: "להלן(קבלה באסיפה כללית של בעלי מניות של אותו סוג שנת

אלא ,  על אסיפת סוג כזו, בשינויים המתאימים, הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות יחולו

שהמנין החוקי הנדרש יהיה לפחות שני אנשים המחזיקים או המייצגים לפחות שליש מהמניות 

בכל אסיפה נדחית של אסיפה זו לא היה מנין חוקי כמוגדר  אולם אם(, שהונפקו מאותו סוג

וכל בעל מניות מאותו סוג הנוכח בין באופן אישי או על ידי ) יהוו הנוכחים מנין חוקי, לעיל

    .שליח יהא רשאי לדרוש הצבעה חשאית

  

  אסיפות כלליות .15

ך לא אסיפות כלליות תכונסנה לפחות אחת לשנה במועד שיקבע על ידי הדירקטוריון א .15.1

ובמקום שייקבע על ידי , חודש אחרי האסיפה הכללית הקודמת האחרונה 15 - יאוחר מ

כל האסיפות הכלליות . אסיפות כלליות אלה תקראנה אסיפות רגילות. הדירקטוריון

  .האחרות יקראו אסיפות מיוחדות

  



  

  

 

  

והדירקטוריון חייב , אסיפה מיוחדת, כל אימת שימצא לנכון, הדירקטוריון רשאי לכנס .15.2

, אחד או יותר, כנס אסיפה מיוחדת על פי דרישה בכתב של דירקטור אחד או בעל מניהל

או בעל , מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה 10%שלו לפחות 

כל דרישה כזו צריכה . מזכויות ההצבעה בחברה 10%שלו לפחות , אחד או יותר, מניה

ה ותהא חתומה על ידי הדורשים ותימסר לפרט את המטרות שלשמן יש לקרוא לאסיפ

  .ר הדירקטוריון"ליו

רשאים , ל"יום מתאריך הגשת הדרישה הנ 21ר הדירקטוריון מזמן אסיפה תוך "אם אין יו .15.3

או חלק מהם המייצגים יותר ממחצית זכויות  –לעיל  15.2הדורשים כאמור בתקנה 

סה כאמור  תיערך תוך אולם האסיפה שכונ, לכנס בעצמם את האסיפה –ההצבעה באסיפה 

באותו אופן שבו מכונסות , והיא תכונס ככל האפשר, שלושה חודשים מיום הגשת הדרישה

  .אסיפות בידי הדירקטוריון

תכסה החברה את ההוצאות הסבירות , לעיל 15.3כונסה אסיפה כללית כאמור בתקנה  .15.4

  .והדירקטורים האחראים לאי כינוסה חייבים להשיבן לחברה, שהוציא הדורש

תינתן הודעה מוקדמת של שבעה ימים , בכפיפות להוראות תקנון זה ביחס להחלטות .15.5

התאריך והשעה של האסיפה וכן יפורט בה סדר היום ופירוט סביר של , לפחות על המקום

היתה על סדר יומה של האסיפה הצעה לשינוי התקנון יפורט נוסח השינוי . הנושאים לדיון

לי מניות או נציגיהם  הזכאים לפי תקנון זה לקבל ההודעה תינתן לאותם בע. המוצע

  .הודעה מהחברה

יום על האסיפה  21בכל מקרה שהחלטה מיוחדת עומדת על הפרק יש לתת הודעה של  .15.6

מותר לכנס אסיפה בהודעה קצרה יותר או בלי כל . הכללית המכונסת לקבלת החלטה כזו

תנה לכך הסכמת כל החברים אם ני, הודעה ובאותו אופן בדרך כלל כפי שהחברים יאשרו

ויתור יכול שיינתן בכתב בתוקף למפרע אפילו לאחר . הזכאים באותו זמן לקבל הודעות

  .קיום האסיפה

ייחשב כל ענין הנדון באסיפה , לעיל 15.5שיש להודיע עליו לפי תקנה , כעניין מיוחד .15.7

, ונות ובמאזניםדיון בחשב: וכן כל עניין הנדון באסיפה כללית שאיננו אחד מאלה, מיוחדת

קביעת שכרו של רואה החשבון , ח רואה החשבון המבקר"ח הדירקטוריון ודו"דין בדו

  .מינוי דירקטורים ומינוי רואה חשבון מבקר, המבקר

סדר היום באסיפה הכללית ייקבע בידי הדירקטוריון והוא יכלול דיון אודות הדוחות  .15.8

    .הכספיים של החברה

רשאי , אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכלליתשלו , אחד או יותר, בעל מניה

לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית או המיוחדת שתתכנס 

  .ומלבד שהנושא יהיה מתאים להיות נדון באסיפה כללית או מיוחדת, בעתיד

  .באסיפה כללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד .15.9

  

  

  

  באסיפות כלליות הדיון .16

למרות . לכל בעל מניות הנהלה הזכות למנות שלושה נציגים אשר ישתתפו באסיפה הכללית .16.1

רק לנציג אחד של כל בעל מניות המייסדים תהיה הזכות להשתתף בהצבעות באסיפה , זאת

בהתאם למספר מניות ההנהלה ) קולות(כאשר לכל נציג כזה זכויות הצבעה , הכללית

  .ניות שמינה אותו מחזיק בהןהנפרעות שבעל המ



  

  

 

  

אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת  .16.2

  .שהאסיפה הכללית פותחת בדיון

תהווה מניין חוקי , מהם אחד לפחות מטעם כל בעל מניות, נוכחותם של שני נציגים

  .באסיפה

המנין החוקי תידחה האסיפה מאליה  אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא .16.3

ובאם באסיפה נדחית כזו או כאמור בתקנה , בשבוע אחד לאותה השעה ולאותו המקום

להלן לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מהזמן שנקבע לקיום האסיפה יהוו  16.5

  .הנוכחים מנין חוקי

ש או הינו נעדר אם אין יושב רא. יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש כל אסיפה כללית .16.4

יבחרו , דקות מהמועד שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה 15מאסיפה תוך 

או אם לא יהיה חבר הדירקטוריון נוכח או אם איש , הנוכחים באחד מהדירקטורים

לשבת , יבחרו הנוכחים באחד מהם - מהדירקטורים הנוכחים לא יסכים לשבת בראש 

  .בראש האסיפה

, ולפי דרישת האסיפה הינו חייב, שנוכח בה מנין חוקי רשאי יושב הראשבהסכמת אסיפה  .16.5

באם אסיפה . כפי שהאסיפה תחליט, לדחות את האסיפה מפעם לפעם וממקום למקום

תינתן הודעה על האסיפה הנדחית באותו אופן כפי , נדחית לעשרים ואחד יום או יותר

נציג של בעל מניות זכאי לקבל  פרט לאמור לעיל לא יהיה. שמודיעים על אסיפה ראשונה

     .כל הודעה על דחייה או על עניינים שבהם ידונו באסיפה נדחית

  .לא ידונו באסיפה נדחית אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושלא נתקבלה לגביהם החלטה

כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי מניות כאמור , לעיל 16.3על אף האמור בתקנה  .16.6

תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות הנהלה , עילל 16.1בתקנה 

או בעל , מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה 10%שלהם לפחות 

  .מזכויות ההצבעה באסיפה 10%שלא לפחות , אחד או יותר, מנית הנהלה

בד שההחלטה החלטה באסיפה כללית יכול שתתקבל ללא הזמנה וללא התכנסות ובל .16.7

בתנאי שכל בעלי , התקבלה פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה

  .המניות האמורים נתנו את הסכמתם לקבלת ההחלטה בכתב

האסיפה יכולה לקיים את ישיבותיה באמצעות שימוש בכלי התקשורת כך שכל בעלי  .16.8

    .המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית

לא יהיה רשאי בעל , הפגם בכינוס נוגע להודעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדההיה  .16.9

    .לדרוש את ביטול ההחלטה, מניה או נציגו שהגיע לאסיפה

  

  קולות בעלי המניות .17

בכפיפות ומבלי לפגוע בזכויות או בהגבלות הקיימות באותו זמן של סוג מיוחד של מניות  .17.1

ציג של בעל מניות הנהלה לקול אחד בגין כל מנית זכאי כל נ, המהוות חלק מהון החברה

  .הנהלה שנפרעה במלואה והמוחזקת על ידי בעל המניות שמינהו

באמצעות משלוח הודעה בכתב " כתב הצבעה"בעל מנית הנהלה או נציגו רשאי להצביע ב .17.2

ר "כתב ההצבעה שנשלח ליו. ר הדירקטוריון לפני תחילת הדיון באסיפה"על כך ליו

כאמור ייחשב כנוכחות בעל המניה או נציגו ששלח אותו לענין קיום המניין  דירקטוריון

  .לעיל 16.2החוקי כאמור בתקנה 

בכל אסיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה על ידי הרמת ידיים אלא אם כן  .17.3

הצבעה  –בין לפני ובין לאחר הכרזת תוצאות ההצבעה על ידי הרמת ידיים  –נדרשה 



  

  

 

  

או על ידי נציגים של בעלי ) אם הינו זכאי להצביע(די היושב ראש על י, חשאית בכתב

, ל"ולמעט אם נדרשה הצבעה חשאית כנ,  מהון המניות המונפק של החברה 50%לפחות 

או , הרי הכרזת היושב ראש כי ההחלטה נתקבלה או שנתקבלה פה אחד או ברוב מסוים

ערה שנרשמה בפנקס או שלא נתקבלה ברוב מסוים תחתוך את העניין וה, נדחתה

ולא יהיה צורך להוכיח  את , הפרוטוקולים של אסיפות החברה תשמש ראיה חותכת לכך

  . מספר הקולות או היחס של הקולות שנתנו בעד או נגד החלטה כזו

ותוצאותיה , תיערך ההצבעה מיד –אם נדרשה הצבעה חשאית באופן המפורט לעיל  .17.4

  .החשאית תחשבנה להחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה

דרישת הצבעה חשאית לא תמנע את המשך האסיפה לשם דיון בכל עניין פרט לעניין  .17.5

  .שביחס אליו נדרשה הצבעה חשאית

לא תהיה ליושב ראש , היו הקולות שקולים בין בהרמת ידיים ובין בהצבעה חשאית .17.6

  .האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת

באופן אישי או על ידי , ידי הצבעה חשאיתבין על ידי הרמת ידיים ובין על , אפשר להצביע .17.7

  .שליח

  .מינוי של שליח יהיה בכתב ובחתימת המנה או בא כוחו המורשה לכך בכתב .17.8

כתב מינוי שליח להצביע באסיפה ייחשב ככולל סמכות לדרוש או להשתתף בדרישת  .17.9

  .הצבעה חשאית בשם הממנה

ביטל הממנה את כתב הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן  .17.10

אלא אם נתקבלה הודעה בכתב , המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן

אולם במקום שנקבעה , במשרד לפני האסיפה אודות ביטול כתב המינוי או העברת המניה

אם נחתמה על ידי , הצבעה חשאית תהא הודעה בכתב על ביטול מינויו של שליח שרירה

  .ד לא יאוחר משעה לפני התחלת ההצבעההממנה ונתקבלה במשר

עם העתק מאושר על ידי ) אם ישנה כזו(כתב המינוי של שליח וייפוי כוח או תעודה אחרת  .17.11

כפי , נוטריון יופקדו במשרד או במקום אחר או במקומות אחרים בישראל או מחוצה לה

ארבעים  לפחות - או ביחס למקרה מיוחד , שהדירקטוריון יקבע מפעם לפעם באופן כללי

ושמונה שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר 

  .אחרת לא יהיה האיש הנזכר במסמך רשאי להצביע לפיו; במסמך כזה להצביע

יהיה בנוסח דלקמן או דומה לו ) בין לאסיפה מסוימת ובין אחרת(כל כתב מינוי של שליח  .17.12

  :כפי שתידרשנה הנסיבות 

  

  

  

  

  

  סמכויות האסיפה הכללית .18

המאזן והדינים , תפקידי האסיפה הכללית יהיו לקבל את חשבון הרווח וההפסד .18.1

לקבוע את שכרם של המנהלים , והחשבונות של הדירקטורים ורואי החשבון ולדון בהם

  .ולדון בכל ענין אחר שניתן לדון בו באסיפה כללית רגילה, ושל רואה החשבון

  :באים יתקבלו באסיפה הכלליתהחלטות החברה בעניינים ה .18.2

נציג בעל המניות נציג בעל המניות נציג בעל המניות נציג בעל המניות ________________, ________________, ________________, ________________,     - - - - ממממ_________ _________ _________ _________ אני אני אני אני """"
ממנה בזאת ממנה בזאת ממנה בזאת ממנה בזאת , , , , קולותקולותקולותקולות______ ______ ______ ______     - - - - וזכאי לוזכאי לוזכאי לוזכאי ל____________ ____________ ____________ ____________ בחברה בחברה בחברה בחברה 

או במקומו את או במקומו את או במקומו את או במקומו את ________________, ________________, ________________, ________________,     - - - - ממממ__________ __________ __________ __________ את את את את 
להצביע בשמי להצביע בשמי להצביע בשמי להצביע בשמי __________ __________ __________ __________ ____________________    - - - - ממממ_____________, _____________, _____________, _____________, 

הכל לפי הכל לפי הכל לפי הכל לפי     - - - - הנדחית הנדחית הנדחית הנדחית , , , , המיוחדתהמיוחדתהמיוחדתהמיוחדת, , , , הרגילההרגילההרגילההרגילה((((ובמקומי באסיפה הכללית ובמקומי באסיפה הכללית ובמקומי באסיפה הכללית ובמקומי באסיפה הכללית 
________ ________ ________ ________ לחודש לחודש לחודש לחודש ____ ____ ____ ____ של החברה אשר תתקיים ביום של החברה אשר תתקיים ביום של החברה אשר תתקיים ביום של החברה אשר תתקיים ביום ) ) ) ) המקרההמקרההמקרההמקרה

        ....ובכל אסיפה שנדחתה הימנהובכל אסיפה שנדחתה הימנהובכל אסיפה שנדחתה הימנהובכל אסיפה שנדחתה הימנה

        ".".".".________________שנת שנת שנת שנת _____ _____ _____ _____ לחודש לחודש לחודש לחודש ____ ____ ____ ____ ולראיה באתי על החתום ביום ולראיה באתי על החתום ביום ולראיה באתי על החתום ביום ולראיה באתי על החתום ביום 



  

  

 

  

הגדלת הון המניות הרשום של החברה וביטול הון מניות רשום של החברה שטרם  .18.2.1

  ;הוקצה ובלבד שאין התחייבות של החברה להקצות את המניות

  ;כל שינוי בתקנון החברה .18.2.2

  ;הפסקת העסקתו וכן תנאי העסקתו, מינוי רואה החשבון המבקר .18.2.3

אישור פעילות ועסקאות הנגועות בחשד , ןאישור פעולות ועסקאות בעלי עניי .18.2.4

וכן עסקאות , הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי החוק, להפרת חובת אמונים

  . לחוק 270הטעונות אישורים מיוחדים כאמור בסעיף 

  ;הפעלת סמכויות הדירקטוריון כאשר נבצר ממנו להפעילן .18.2.5

  ;לחוק 1מיזוג כמשמעות מונח זה בסעיף  .18.2.6

לסמכות הדירקטוריון תוך , ין מסוים הנתונות למנהל הכלליהעברת סמכויות בעני .18.2.7

  .ל בידי הדירקטוריון"קביעת פרק הזמן בו יהיו סמכויות המנכ

יתקבלו בחלטה מיוחדת כאמור  18.2.2 -  18.2.1החלטות בעניינים הנזכרים בתקנות  .18.3

  .להלן 22בתקנה 

  

  הדירקטוריון .19

אלא אם הוחלט באסיפת בעלי , יםחבר) שבעה( 7הדירקטוריון של החברה יורכב מלפחות  .19.1

כל בעל מניות הנהלה יהיה רשאי . חברים 9 - ולא יותר מ, לשנות זאת, פה אחד, המניות

    .ת"דירקטור נוסף ימונה על ידי משרד התמ, דירקטורים מטעמו 3למנות 

, מונה כדירקטור מטעם יזרעאל או איכסאל אדם שהוא בעל תפקיד או נושא משרה בהן

, ו דירקטור תסתיים עם סיום כהונתו כבעל תפקיד או נושא משרה כאמורכהונתו של אות

  .אישרה את מינויו מחדש, לפי המקרה, אלא אם איכסאל או יזרעאל

ויהיה רשאי , כל בעל מניות הנהלה ימנה את הדירקטורים מטעמו בהודעה בכתב לחברה .19.2

ועד הנקוב בה או יהא מהמ, תוקפה של הודעה כאמור לעיל. להחליפם על פי שיקול דעתו

  .הכל לפי המאוחר מבין האמורים - ממועד מסירתה לחברה 

שנים  5תוך , על עבירה שיש עימה קלון, ד סופי"בפס, לא יכהן בדירקטוריון מי שחויב בדין .19.3

או שחויב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר , הקודמות ליום בו היה לחבר בדירקטוריון

  .הדירקטוריון

וככל , ם לכללים שיחולו על פי חוק על כל אחת מן הרשויותהדירקטורים ימונו  בהתא .19.4

  :הניתן לפי יחס הרכב כדלקמן

  ;חברי מליאת הרשות הממנה 1/3 .19.4.1

  ;סגל בכיר של הרשות הממנה 1/3 .19.4.2

  .נציגי ציבור 1/3 .19.4.3

בכפוף להוראות תקנון זה כהונתו של חבר הדירקטוריון בחברה תופסק בקרות אחד או  .19.5

  :יותר מאלה

  .גלהוא הוכרז כפושט ר .19.5.1

  .הוא הוכרז כחולה נפש על ידי רשות מוסמכת .19.5.2

  ;לחוק  229הוא התפטר מתפקידו בדרך האמורה בסעיף  .19.5.3

  .כהונתו הופסקה על ידי בעל המניות הממנה .19.5.4

  



  

  

 

  

סותרים את הכללים למניעת ניגודי , או המשך מילוי תפקידו על ידו/מינוי ו .19.5.5

  .גוף מוסמך עניינים של נבחרי ציבור כפי שנקבעו על ידי משרד הפנים או כל

  .הסתיימה כהונתו או עבודתו ברשות המקומית שמינתה אותו, 19.1בכפוף לתקנה  .19.5.6

לחוק או סעיף ) 1)(א(206הוא הורשע בפסק דין סופי בעבירה המנויה בסעיף  .19.5.7

  ;לחוק) 3)(א(206

  ;לחוק 233לפי החלטת בית המשפט כאמור בסעיף  .19.5.8

אך אם ירד , פעולת הדירקטוריון פינוי מקומו של חבר הדירקטוריון אינו מעכב את המשך .19.6

או שונה יחס הרכב הדירקטוריון ועמד על פחות ממה שנקבע בתקנון /מספר הדירקטורים ו

או /אין הנשארים רשאים לפעול אלא להגדלת מספרם ו, או היחס החוקי הדרוש/כמניין ו

  .או לכינוס אסיפה כללית של החברה, או היחס הדרוש/שינוי היחס כדי המספר ו

, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הפנים, )ת"למעט הדירקטור מטעם התמ(ת "יגי התמנצ .19.7

זכאים להשתתף כמשקיפים בישיבות , לפי העניין, משרד הבריאות ומינהל מקרקעי ישראל

, או הודעה על כינוס ישיבת הדירקטוריון תימסר גם לידיהם/הדירקטוריון וכל הזמנה ו

, מעת לעת, הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע. ת"תמוזאת כל עוד החברה מקבלת הטבות מה

נציגי ציבור או בעלי תפקידים , ללא זכות הצבעה, כי בישיבותיו ישתתפו כמשקיפים

במספר ובתנאים כפי , בהתאם לנושא שעל סדר יומה של ישיבתה הרלבנטית, ציבוריים

  .שנקבעו בהחלטות

לא הגיע יושב . ת איכסאלר הדירקטוריון של החברה יכהן ראש המועצה המקומי"כיו .19.8

יכהן דירקטור אחר , הראש לישיבה תוך חמש עשרה דקות לאחר המועד שנקבע לפתיחתה

רשאים , לא הגיע כל דירקטור מטעם איכסאל לישיבה. ר הדירקטוריון"מטעם איכסאל כיו

  .הדירקטורים הנוכחים לבחור אחד מביניהם לשמש יושב ראש הישיבה

  .קול אחד –יון יהיה לכל חבר בה בהצבעות שיתקיימו בדירקטור .19.9

כל דירקטור יהיה רשאי ליפות את כוחו של דירקטור אחר להשתתף ולהצביע בשמו  .19.10

ובמקומו בישיבות הדירקטוריון מבלי שיהיה חייב להודיע מראש על מינוי מיופה הכוח 

  .אלא בתחילתה של הישיבה, או להפקיד מראש את ייפוי הכח במשרדי החברה/ו

בישיבות הדירקטוריון יהיה נוכחותם של לפחות ארבעה מתוך שבעה מחברי  המניין הדרוש .19.11

בעצמם או באמצעות מיופה , )כל עוד מונה הדירקטוריון שבעה חברים(, הדירקטוריון

  .כוחם

אלא בתנאי כי ישיבת הדירקטוריון כונסה , לא יתקבלו החלטות בישיבות הדירקטוריון .19.12

  .והתקיים בה המניין כלעיל, כדין

תתקיים הצבעה נוספת , של מבוי סתום בהחלטות הדירקטוריון בעניין כלשהו במקרה .19.13

יכריע , כעבור לפחות שבוע ימים ואם לאחר ההצבעה הנוספת המבוי הסתום יעמוד בעיניו

  .כבורר דן יחיד, ת כאמור"בדבר נציג התמ

ישיבות . ימים לפחות) שבעה( 7ישיבות הדירקטוריון יזומנו בהודעה מוקדמת של  .19.14

לפי בקשת ראש , רקטוריון יכול שיתקיימו גם בהתראה קצרה מזו הנקובה לעילהדי

ובלבד , המועצה המקומית איכסאל או דרישת ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

  .ת"שהזמנה נמסרה כדין לכל הדירקטורים ולמשקיפים מטעם התמ

  :וא יכלולסדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון וה .19.15

  ;ר הדירקטוריון"נושאים שקבע יו .19.15.1

  

  

  



  

  

 

  

ר הדירקטוריון מבקש "נושאים שראש העיר או ראש המועצה שאינו מכהן כיו .19.15.2

  ;לכלולם

, ר הדירקטוריון"ל ביקש מיו"כל נושא שדירקטור או רואה חשבון מבקר או המנכ .19.15.3

  ;לכללו בסדר היום, זמן סביר בטרם כינוס האסיפה

המצריכים פעולה של , ם לדירקטוריוןל דיווח עליה"נושאים אשר המנכ .19.15.4

  .הדירקטוריון

מבלי לגרוע בכלליות האמור ומבלי לפגוע באפשרות לזמן ישיבות דירקטוריון לפי צרכי  .19.16

הרי שישיבות הדירקטוריון יכונסו לפחות אחת לשישה , בתכיפות גבוהה יותר, החברה

  .חודשים

ל לכנס את הדירקטוריון כל ר הדירקטוריון יכו"יו, לעיל 19.17בכפוף להוראות תקנה  .19.17

או בשל הודעת , אימת שראה לעשות כן ויכול שיכונס על פי דרישת שני דירקטורים אחרים

  .רואה החשבון המבקר של החברה

 19.18ההודעה כאמור בתקנה /ימים ממועד הדרישה 14לא כונסה ישיבת דירקטוריון בתוך  .19.18

 19.18המנויים בתקנה , בקרח המ"או הרו, יהיו רשאים כל אחד מהדירקטורים, לעיל

  .בהודעה לפי העניין/לכנס ישיבת דירקטוריון שתדון בנושא שפורט בדרישה, לעיל

  .הדירקטוריון יכול להתכנס ולדחות את ישיבותיו ולסדר את פעולותיו ודיוניו .19.19

בכתב או על ידי מברק , כל הודעה על ישיבות הדירקטוריון תוכל להיות בפקסימיליה .19.20

שעות לפני המועד הקבוע לישיבה אלא אם הסכימו כל  96ינתן לפחות ובלבד שההודעה ת

  .הדירקטורים הנמצאים אותה שעה בארץ על הודעה קצרה יותר

לעיל יצוין מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס וכן יבוא  19.21בהודעה כאמור בתקנה  .19.21

ין בבית ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לסירוג. פירוט סביר של הנושאים שעל סדר היום

  .המועצה של איכסאל ויזרעאל

להתכנס , לעיל רשאי הדירקטוריון בהסכמת כל הדירקטורים 19.21על אף האמור בתקנה  .19.22

  .לישיבה ללא הודעה

ובלבד שכל , הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת .19.23

  .הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית

ובלבד שכל הדירקטורים , טוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועלהדירק .19.24

  .הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך בכתב

ר הדירקטוריון פרוטוקול "ירשום יו, לעיל 19.24התקבלו החלטות כאמור בתקנה  .19.25

  .ההחלטות ויצרף לו את חתימות הדירקטורים

אשר נמסרה קודם לכן ומבעוד מועד לכל הדירקטורים , בכתב, כל הצעת החלטה .19.26

תחשב כאילו , ואשר חתמו עליה כל הדירקטורים, כרשום בפנקסי החברה, בכתובותיהם

  .התקבלה על ידי הדירקטוריון בישיבה שכונסה כדין

י ישיבה של ועדה שמונתה "י כל ישיבה של הדירקטוריון או ע"לב ע- פעולות הנעשות בתום .19.27

י איזה אדם הפועל כחבר הדירקטוריון או כממלא מקום או כשליח של חבר "או עידה - על

אפילו נתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינוי החבר או של , תהיינה חוקיות, הדירקטוריון

כאילו כל אחד ואחד , אדם הפועל מטעמו כאמור לעיל או שכולן או מקצתן היו פסולות

על פי , ת דירקטור או ממלא מקום או שליחמאנשים אלה נתמנה כדין והוא ראוי להיו

  .העניין וכפי שהמקרה יחייב



  

  

 

  

הדירקטוריון ידאג לעריכתם של פרוטוקולים מתאימים של כל האסיפות הכלליות של  .19.28

והישיבות של הדירקטוריון ושל הוועדות שיציינו את , החברה ושל מינויי הפקידים

באותן ישיבות ופרוטוקולים של  החברים הנוכחים בישיבות ושל כל העניינים הנידונים

י יושב ראש הישיבה הבאה "י יושב ראש הישיבה או ע"חתומים ע, איזה אסיפה שהיא

ישמשו כראיה על כל העובדות המצוינות בהם מבלי , שהתקיימה אחרי הישיבה הזאת

  .שיהא צורך בשום ראיה נוספת

לפי דרישת ראש  ובכל עת, אחת לשנה, ר הדירקטוריון יגיש ליזרעאל ולאיכסאל"יו .19.29

  .ח בכתב בדבר פעילות החברה"דו, המועצה של יזרעאל או איכסאל

  

  סמכויות הדירקטוריון .20

, לדירקטוריון הסמכות שניתנה בחוק החברות לדירקטוריון, בכפוף לאמור בתקנון זה .20.1

, קביעת תוכניות לפעילות החברה, ויעסוק הדירקטוריון בקביעת ובעיצוב מדיניות החברה

, אישור תקן עובדים, מעקב אחר מימוש תוכניות, ב שנתי ודרך ביצועוקביעת תקצי

  . מינויים וקביעת שכר והטבות סוציאליות

הפיקוח על הנהלת עסקי החברה יהיה נתון לדירקטוריון והוא יהיה רשאי להשתמש בכל  .20.2

הכוחות הנתונים לו בהסכם המייסדים ובתקנון זה ולעשות כל מעשה שאין לגביהם הוראה 

שום תקנה או , טת או ספציפית במסמכי היסוד של החברה או בדבר חקיקה ואולםמפור

הוראה כזו לא תוכל לבטל תוקפו של מעשה שנעשה על ידי הדירקטוריון קודם לכן או 

  .או שונתה הוראה כזאת/ואשר היה חוקי או מותר אילו לא נעשתה ו, לפסול אותו

ועדת , ובין השאר, יפעלו מכוחו הדירקטוריון יהא רשאי להקים ועדות משנה אשר .20.3

ועדת שירותים וכל ועדה אחרת עליה יחליט , ועדת מאזן, )תכנון(ועדה אדריכלית , הכספים

  . הדירקטוריון אשר תקבע את כללי עבודתה של כל ועדה כאמור ואופן מינוי נציגיה

כמפורט , במינוי וועדה יישמר ככל הניתן היחס האמור לגבי הרכב הדירקטוריון .20.3.1

  .לעיל 19.5קנה בת

. חברי הועדה רשאים לבחור יושב ראש לישיבותיהם ולקבוע תקופת זמן לכהונתו .20.3.2

לא מבחר יושב ראש או שיושב הראש לא בא לישיבה תוך חמש עשרה דקות לאחר 

רשאים החברים הנוכחים לבחור מביניהם לשמש יושב , המועד שנקבע לפתיחתה

  .ראש הישיבה

יחולו ההוראות המקבילות , ה וקבלת החלטות בהלענין הסדר כינוס ישיבות ועד .20.3.3

  .בשינויים המחויבים, לגבי ישיבות הדירקטוריון

הדירקטוריון לא יהיה רשאי להאציל מסמכויותיו , לעיל 20.3למרות האמור בתקנה  .20.4

  :לוועדות דירקטוריון בנושאים שלהלן אלא לשם המלצה בלבד

  ;קביעת מדיניות כלכלית לחברה .20.4.1

אלא אם כן מדובר , לחוק החברות 1מונח זה בסעיף  חלוקה כמשמעותו של .20.4.2

  ;ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהתוותה מראש בידי הדירקטוריון

קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות  .20.4.3

  ;דעת

 או, הקצאה של מניות או ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות .20.4.4

אלא אם כן מדובר בהקצאת מניות עקב מימוש או המרה של , של סדרת אגרות חוב

  ;ניירות ערך של החברה

  



  

  

 

  

או פעולות הטעונות אישור הדירקטוריון על פי /אישור דירקטוריון לעסקאות ו .20.4.5

  .החוק או על פי תקנון זה

הסמכויות , מבלי לפגוע בסמכויות המוענקות לדירקטוריון המפורטות בתקנון זה .20.5

פורטות בתקנה זו להלן יהיו נתונות בידי הדירקטוריון והן אינן ניתנות לאצילה המ

  :ל"למנכ

  ;מינויו ופיטוריו של המנהל הכללי של החברה .20.5.1

  ;התווית מדיניות החברה והפיקוח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו .20.5.2

  ;ןעקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניה, קביעת תוכנית הפעולה של החברה .20.5.3

. בדיקת מצבה הכספי של החברה וקביעת מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול .20.5.4

 1985 –ה "התשמ, בהתאם לחוק יסודות התקציב, החברה תפעל לקבלת אשראי

  ;או כל חוק אחר שיהא בתוקף בעת הגשת הבקשה לקבלת אשראי/ו

  ;קביעת המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר .20.5.5

  ;חובהחלטות בכל הנוגע להנפקת אגרות  .20.5.6

  ;חות הכספיים ואישורם"עריכת הדו .20.5.7

  ;דיווח לאסיפה הכללית השנתית על מצב ענייני החברה ועל תוצאותיה העסקיות .20.5.8

  ;הקצאת מניות וניירות ערך .20.5.9

  . קבלת החלטות בעניין חלוקת דיבידנד כאמור בתקנון זה .20.5.10

  .דירקטוריון החברה ימנה ועדת ביקורת .20.6

  

  מנהל כללי .21

  .ברה בידי הדירקטוריוןתנוהל הח, ל לחברה"לא מונה מנכ .21.1

  .ל על פי מכרז"אשר תבחר מנכ, ל לחברה ללא תשלום יהיה על ידי יזרעאל"שירות של מנכ .21.2

תנהל החברה מכרז , 21.2ולא כאמור בסעיף , ל החברה יהיה עובד של החברה"אם מנכ .21.3

  . לבחירתו

ל יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע "המנכ .21.4

  .כל עוד הנחיות אלה חלות, ת"טוריון ובכפוף להנחיותיו ולהנחיות התמהדירק

  .ל יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע המוענקות לו על ידי הדירקטוריון"למנכ .21.5

  .מסמכויותיו, לאצול לאחר הכפוף לו, באישור הדירקטוריון, ל רשאי"המנכ .21.6

  .שהוא מהותי לחברה ר של הדירקטוריון על כל עניין חריג"ל חייב להודיע ליו"המנכ .21.7

  .במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון, ל יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים"המנכ .21.8

מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון לדרוש דיווחים , בכל עת, ר הדירקטוריון רשאי"יו .21.9

    .ל בעניינים הנוגעים לעסקי החברה"מהמנכ

ל יועברו לסמכות "הנתונות למנכהאסיפה הכללית רשאית לקבוע כי סמכויות מסוימות  .21.10

  .הדירקטוריון לפרק הזמן שתקבע

ויהיה על פי נוהלי , ל יהיה טעון אישור שר הפנים"תשלום שכר או כל תמורה אחרת למנכ .21.11

  .משרד הפנים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת
    



  

  

 

  

  

  החלטות מיוחדות .22

קטוריון או החלטות החברה בעניינים המנויים בתקנה זו יתקבלו בהחלטה מיוחדת של הדיר

  :לפי העניין, האסיפה הכללית

או כניסה לתחומי עניין חדשים בתחום עסקי החברה /שינוי בתחום הפעילות של החברה ו 22.1

  .באותה עת

משמעו " בעל ענין"לענין זה . במישרין או בעקיפין, התקשרויות החברה עם בעלי ענין בה 22.2

  .הותקנו או יותקנו מכוחווהתקנות ש, 1968 –ח "התשכ, יהיה כמשמעו בחוק ניירות ערך

  .לתאגידים נוספים, כבעלים או חברים, הצטרפות 22.3

בהתאם , ב"דולר ארה 25,000 - קבלת אשראי בסך העולה במצטבר בשווה ערך לשקלים ל 22.4

  .24.1.3וקבלת הלוואות כאמור בתקנה , לשער היציג הידוע בעת הצעת ההחלטה

בהתאם לשער היציג , דולר 5,000מתן ערבות לצד שלישי בגין התחייבות שערכה עולה על  22.5

  .הידוע בעת הצעת ההחלטה

או הוצאות כספיות בחריגה מתכנית עסקית שאושרה על ידי הדירקטוריון מעת /השקעות ו 22.6

  .לעת

או הוצאות כספיות שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה בסך העולה /השקעה ו 22.7

  .הצעת ההחלטהבהתאם לשער היציג הידוע בעת , ב"דולר ארה 10,000במצטבר על 

  .נכסים וזכויות של החברה, שעבוד רכוש 22.8

  .הקצאה של מניות החברה שיש עמה דילול בזכויותיו של בעל מניות 22.9

  .שינויים בהרכב ההון של החברה או בזכויות הנלוות למניות 22.10

  .או ההוראה המקבילה שבתקנון החברה/שינוי ההוראה שבסעיף קטן זה  ו 22.11

  .לעיל 12.2תקנה אישור להעברת מניות למעט כאמור ב 22.12

    .ד"מתן יפוי כוח לאחר לפעול בשם החברה למעט מתן יפוי כוח לעו 22.13

  

  רואה חשבון מבקר ומבקר פנים .23

שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים ") ח"רוה: "להלן(החברה תמנה רואה חשבון מבקר  23.1

  ").פעולות ביקורת: "להלן(שלה ויחווה את דעתו עליהם 

; וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה ח יתמנה בכל אסיפה שנתית"רוה 23.2

שלא , ח שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר"ואולם רשאית האסיפה הכללית למנות רו

אסיפה כללית רשאית . תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה

  .ח"לסיים את כהונתו של רוה

ימשיך לכהן , ונה באסיפה הכללית שלפני כןח שמ"רוה, ח כאמור"לא מינתה האסיפה רוה 23.3

  .אלא אם יוחלט אחרת על ידי האסיפה, בתפקידו כאילו שהתמנה מחדש

ח "למנות את רוה, הדירקטוריון רשאי בכל זמן שלפני האסיפה הכללית השנתית הראשונה 23.4

יכהן עד תום האסיפה , ח הראשון שמונה כאמור"רו. הראשון של החברה ולקבוע את שכרו

  .ת הראשונההשנתי

, יזמן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, ח נוסף"ח ואין לחברה רו"נתפנתה משרתו של רוה 23.5

  .ח"שעל סדר יומה מינוי רוה, למועד מוקדם ככל האפשר



  

  

 

  

  .בין במישרין ובין בעקיפין, ח יהיה בלתי תלוי בחברה ובבעלי מניות ההנהלה"רוה 23.6

סיפה הכללית או בידי ח עבור פעולות הביקורת ייקבע בידי הא"שכרו של רוה 23.7

  .אם הסמיכה אותו האסיפה הכללית לכך ובהתאם לתנאי ההסמכה, הדירקטוריון

ח בשל חיוב שהוטל עליו עקב הפרת "את רוה, בין במישרין ובין בעקיפין, החברה לא תשפה 23.8

  .אחריותו המקצועית או עקב אי קיום חובה אחרת המוטלת עליו על פי דין

ייקבע על ידי , שאינם פעולות ביקורת, ם נוספים לחברהח עבור שירותי"שכרו של רוה 23.9

ח עבור שירותים "הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רוה. הדירקטוריון

  .נוספים

    .החברה תמנה מבקר פנים 23.10

  

  מימון פעולות החברה ותקציב החברה .24

  :ןתקציב החברה להוצאותיה בהפעלת וניהול אזור התעשייה והמלאכה יהיו כדלקמ .24.1

  .כספי סיוע ממשרדי הממשלה .24.1.1

  .תקבולי הארנונה אשר ייגבו מהמפעלים הנמצאים באזור התעשייה .24.1.2

או הלוואות של צדדים שלישיים כפי שיתחייב מתוכנית הפעולה /הלוואות בעלים ו .24.1.3

או כפי שיקבע הדירקטוריון מפעם לפעם בהחלטה מיוחדת , הראשונה של החברה

  .י משרד הפניםובכפוף להסכם המייסדים ובכפוף לכלל

  .קרן שיקום .24.1.4

  .הכנסות עצמיות .24.1.5

תשלומי חובה והכנסות אחרות אשר יועמדו לרשות , התקציב יתייחס להכנסות מארנונה .24.2

  .החברה כל מקורות התקציב ישמשו תחילה לכיסוי הוצאות החברה

ל המנהלת תקציב לפעילותה "לפני תחילת כל שנה קלנדרית יכין גזבר המנהלת ביחד עם מנכ .24.3

, תקציב זה יוגש לגזברי בעלי המניות המייסדים. ת אזור התעשייה לשנה האמורהולפעילו

י "בישיבה מקדמית שתכונס ולאחר אישורם יוגש התקציב לדירקטוריון אישור התקציב ע

הדירקטוריון יעשה לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת כל שנה קלנדרית לכל גזבר הזכות 

  .ימים מיום קבלת התקציב לידיו) ארבעה עשר( 14ך לדרוש דיון מחדש בתקציב בנוכחותו תו

העתק מהתקציב המאושר . התקציב יהיה בהתאם להוראות הסכם המייסדים ותקנון זה .24.4

. לאחר אישורו על ידי החברה) חמישה ימים( 5יישלח לגזברי בעלי המניות המייסדים תוך 

יום מקבלת ) עשר ארבעה( 14לכל גזבר הזכות לדרוש דיון מחדש בתקציב בנוכחותו תוך 

כל בעל מניות המייסדים יאשר את התקציב כחלק מתקציבו כרשות . התקציב על ידו

  .במידת הצורך, מקומית

ימים ) שלושים( 30יאושר על ידי החברה תוך  2008התקציב לשנת , על אף האמור לעיל .24.5

, או בשנה אחרת, 2008היה ובשנת . מיום התאגדות החברה ורישומה אצל רשם החברות

הרשויות מתחייבות , לא יהיו הכנסות מספיקות לכיסוי ההוצאות הכלליות של החברה

להעמיד לרשות החברה מחצית המימון הדרוש לפעולתה לתשלום הוצאות הצדדים 

  .שהוצאו במסגרת פעילותם מטעם החברה

יעלו ההוצאות השוטפות של החברה על הכנסותיה , או בכל שנה אחרת, 2008היה ובשנת  .24.6

, ישא כל אחד מבעלי המניות במחצית הסכום הנדרש לכיסוי הגירעון כאמור, ירעוןויוצר ג

  .ימים לאחר תום השנה) שלושים וחמישה( 35תוך 



  

  

 

  

החברה תחלק , יעלו הכנסות החברה על הוצאותיה, או בכל שנה אחרת 2008היה ובשנת  .24.7

  :את ההכנסות באופן הבא

לאיכסאל  90%ולקו ביחס של הכנסות עודפות הנובעות מתשלומי גביית ארנונה יח .24.7.1

ע אזור ההרחבה כהגדרתו בהסכם "ליזרעאל כל זאת עד לאישור תב 10% - ו

יחולקו , כהגדרתו בהסכם המייסדים, ע אזור ההרחבה"מיום אישור תב. המיסדים

  .בהתאם לשיעור אחזקתם, ההכנסות העודפות כאמור לבעלי המניות הרגילות

לו הכנסות החברה על הוצאותיה שלא יע, או בכל שנה אחרת 2008היה ובשנת  .24.7.2

, החברה תחלק את הרווחים בין בעלי המניות הרגילות, לעיל 24.7.1כאמור בסעיף 

  .בהתאם לשיעור אחזקתם

וכל הוצאות , לחשבונות החברה בבנק, מייד עם קבלתם, כל הכספים של החברה יופקדו .24.8

התאם להנחיות כמקובל וב, למעט אלה שיוצאו מקופה קטנה שתנוהל בחברה, החברה

  .תבוצענה על ידי משיכת המחאות על חשבון החברה בבנק, שלטונות המס

כספי תמורה שתקבל החברה בגין מכירת מקרקעין שהועברו לחברה על ידי איכסאל או  .24.9

באישור איכסאל ויזרעאל , תהא רשאית החברה, ואולם, ישמשו לקניית מקרקעין, יזרעאל

  .  ר בכספי התמורה ממכירת המקרקעין האמוריםלעשות שימוש אח, ובאישור שר הפנים

, החברה תנהל ספרי חשבונות המתאימים לפי המקובל בעסקים דומים לעסקי החברה .24.10

לכל אחד מבעלי מניותיה של החברה . ובהתאם לדרישות הדין כפי שתהיינה מעת לעת

דקם לבו, חשבונות והפנקסים, לעיין בספרים, בשעות העבודה המקובלת, בכל עת, הזכות

עם העיון במסמכי החברה יתבצע על ידי אדם שאיננו מכהן . ולהעתיקם על חשבונו

  .המעיין יהיה חייב  לחתום על הסכם סודיות להנחת דעת החברה, אזי, בדירקטוריון

כל עוד לא עלו תקבולי החברה והכנסותיה כדי הסכומים הדרושים למילוי תפקידה  .24.11

לא תפרע החברה את הלוואות הבעלים ולא , יםוהתחייבויות החברה כלפי הצדדים השלישי

  .תחלק דיבידנדים

אם בזמן מסוים יהיו לחברה כספים שלא יהיו דרושים לה לצורך , על אף האמור לעיל .24.12

ועל פי תחזית החברה יהיה די בהכנסותיה הצפויות של , מילוי התחייבויותיה השוטפות

א רשאית לפרוע את הלוואות החברה תה, כי אזי, החברה לכיסוי התחייבויותיה הנדחות

לחלק , ואם אלה נפרעו וכן נפרע כל מימון חיצוני, הבעלים שניתנו לה עד לאותו מועד

יחולק הדיבידנד לבעלי , היה ויוחלט על חלוקת דיבידנד כאמור. דיבידנד מתוך רווחיה

  .המניות הרגילות לפי שיעור אחזקתם

  .ת משרד הפניםכולו הינן כפופות לחוק ולהוראו 24הוראות תקנה  .24.13

יהיה זכאי להחזר , כל בעל מניות אשר שילם הוצאה כלשהי עבור או מטעם החברה .24.14

אם לא יהיו לחברה הכספים . מהחברה בתנאי שההוצאה אושרה מראש על ידי החברה

ימים ) שלושים( 30מחצית סכום ההוצאות יוחזר לו על ידי הצד השני תוך , הדרושים לכך

  .לאחר דרישה בכתב

, ")הצד החייב: "להלן(ל מניות מייסד אחד לא יעמוד בתשלום כלשהו החל עליו היה ובע .24.15

אזי בעל המניות מייסד שני יהיה רשאי לקבל אותו הסכום מאוצר השלטון המקומי מתוך 

כספים המגיעים לצד החייב והצד החייב נותן בזה לאוצר השלטון המקומי הוראה בלתי 

  . חוזרת לשלם לשני את הסכום הדרוש

 75%חריגה מהתקציב טעונה החלטה מתאימה של הדירקטוריון של החברה ברוב של  כל .24.16

  ).שבעים וחמישה אחוז(



  

  

 

  

כל בעל מניות מייסד ישפה את משנהו במחצית כל סכום אשר ייאלץ משנהו לשלם לצד  .24.17

או לא /שלישי כלשהו כתוצאה מכך שהחברה לא סיפקה לאזור התעשייה שירות כלשהו ו

או לעשות בהיותו רשות /ותו בעל מניות מייסד היה חייב לספק ועשתה פעולה כלשהי שא

  .מקומית שהחלק הרלוונטי של אזור התעשייה נמצא בתחום שיפוטו

בעלי המניות המייסדים מתחייבים להעמיד לרשות הקרן לשיקום תשתיות שתוקם  .24.18

את הסכום שיוחלט בדירקטוריון , ותהווה חלק מתקציב החברה, ותישמר על ידי החברה

שישולם על ידי , כל עוד הן מחייבות, ת"בכפוף להנחיות התמ, ח"ש 30,000 - ולא פחות מ

  :באופן הבא, לחודש של אותה שנה 10 - כל אחד מהם מידי שנה ב

  .מהתקציב לטובת הקרן מידי שנה 5%עד לפיתוח אזור ההרחבה איכסאל תעמיד  .24.18.1

הקרן מדי  מהתקציב לטובת 2.5%לאחר פיתוח אזור ההרחבה כל רשות תעמיד  .24.18.2

  .שנה

  .או שיפוץ תשתיות/כספים אלה ישמשו לשיפור ו .24.18.3

הדירקטוריון מוסמך להחליט על יצירת קרן למימון פעילות החברה מתוך כספים  .24.19

שבתקציב המאושר ומכל עודף כספי שיהיה בחברה לאחר מימון כל הוצאותיה ותשלומי 

  .המסים שיחולו עליה

  

  דיבידנדים .25

להכריז על , אחר שתובא בפניה המלצת הדירקטוריוןל, החברה רשאית באסיפה כללית .25.1

שום הוראה בתקנון לא תפורש . דיבידנדים ובלבד שהדיבידנדים יחולקו לרשויות בלבד

    .כאילו ניתן לחלק דיבידנד לגוף אחר פרט לאיכסאל וליזרעאל

ובלבד שלא קיים חשש סביר , לא ישולם כל דיבידנד אלא מתוך רווחיה של החברה .25.2

נע מן החברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע שהחלוקה תמ

  .מועד קיומן

  

  חות כספיים"דו .26

, חות כספיים בהתאם לחוק ולנדרש לפי כללי חשבונאות מקובלים"החברה תערוך כל שנה דו

לדצמבר באותה שנה או בכל תאריך אחר כפי שיקבע  31 - אשר יהיו לתקופה של שנה עד ליום ה

  .טוריון או כפי שיידרש על פי החוקהדירק

  

  ביטוח שיפוי .27

כולה או מקצתה , החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושאי משרה בה .27.1

  :בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה בשל אחת מאלה

  ;הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר .27.1.1

משרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר ובלבד שנושא ה, הפר חובת אמונים כלפיה .27.1.2

  .שהפעולה לא תפגע בטובת החברה

  .חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר .27.1.3

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה  .27.2

  :בחברה בשל אחת מאלה



  

  

 

  

ניתן לרבות פסק דין ש, חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין .27.2.1

בשל פעולה בתוקף היותו נושא , בפשרה או בפסק בורר שאושר בידי בית משפט

  ;משרה בחברה

שהוציא נושא ומשרה או , לרבות שכר טרחת עורך דין, הוצאות התדיינות סבירות .27.2.2

בהליך  שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי , שחויב בהן בידי בית משפט

  . וכהאו באישום פלילי שממנו ז, אדם אחר

בשל נזק שנגרם עקב הפרת חובת , כולה או מקצתה, דירקטורים פטורים מאחריותם .27.3

  .והכל בהתאם להוראות החוק, הזהירות כלפי החברה

כפי , הוראות התקנון בעניין ביטוח ושיפוי נושא משרה כפופות להוראות חוק החברות .27.4

    .שיהיו בתוקף מעת לעת

  

  עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים .28

טעונות אישורים כאמור , עסקה של החברה מהמפורטות להלן, להוראות תקנון זהבכפוף  .28.1

  :ובלבד שהעסקה אינה פוגעת בטובת החברה, להלן 28.3 - ו 28.2בתקנות 

עסקה של חברה עם נושא משרה בה וכן עסקה של חברה עם אדם אחר שלנושא  .28.1.1

  .משרה בחברה  יש בה עניין אישי

וי או שיפוי לפי היתר לשיפוי לנושא משרה התחייבות לשיפ, ביטוח, מתן פטור .28.1.2

  .שאינו דירקטור

, לרבות מתן פטור, התקשרות של חברה עם דירקטור בה באשר לתנאי כהונתו .28.1.3

התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר לשיפוי וכן התקשרות של חברה עם , ביטוח

  .דירקטור בה באשר לתנאי העסקתו בתפקידים אחרים

ממנה יגדלו החזקותיו של בעל מניה מהותי בניירות  הצעה פרטית אשר כתוצאה .28.1.4

ערך של החברה או שכתוצאה ממנה יהפוך אדם להיות בעל מניה מהותי לאחר 

, לעניין החזקה יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש למניות; ההנפקה

  .כאילו הומרו או מומשו, שאותו אדם מחזיק או שיונפקו לו לפי ההצבעה הפרטית

לעיל והיא עסקה שאינה במהלך העסקים  28.1.1שמתקיים בה האמור בתקנה  עסקה .28.2

, אינה בתנאי שוק או העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, הרגיל של החברה

לעיל טעונה  28.1.2או עסקה שמתקיים בה האמור בתקנה , רכושה או התחייבויותיה

ואם נושא המשרה היא , ו דירקטורהעסקה אישור הדירקטוריון אם נושא המשרה אינ

  .גם אישור של האסיפה הכללית, דירקטור

טעונה אישור  28.1.4לעיל או האמור בתקנה  28.1.3עסקה שמתקיים בה האמור בתקנה  .28.3

  .הדירקטור ולאחר מכן אישור האסיפה הכללית

  

    כתובת החברה .29

  . מקום מושבה של החברה יהיה במשרד יזרעאל      

  

  תימהחותמת ומורשי ח .30

הדירקטוריון יהיה מוסמך מזמן לזמן למנות שניים או יותר אשר יהיו מורשים לחתום בשם 

אלה בצירוף חותמת החברה , חתימות שני מורשי חתימה. הכל כפי שהדירקטוריון יקבע, החברה

בכפוף לכך שלפחות אחד ממורשי החתימה יהיה מקרב הסגל הבכיר של , יחייבו את החברה

  



  

  

 

  

החברה רשאית להשתמש בכל הסמכויות שניתנו לה על ידי החוק . איכסאל עובדי יזרעאל או

וסמכויות אלה תהיינה מסורות בידי , בנוגע להחזקת חותמת רשמית לשימוש בחוץ לארץ

  .הדירקטוריון

    

  מכרזים .31

ייעשו על פי דיני המכרזים הקבועים , או על ידה/כל התקשרויות אשר ייעשו למען החברה ו

    . חלים על הרשויות המקומיות בעלות מניות הנהלה בחברהככל שהם , בחקיקה

במקרה של סתירה בין דיני המכרזים החלים לגבי מועצה מקומית לבין דיני מכרזים החלים 

  .יחולו דיני המכרזים החלים על מועצה מקומית, לגבי מועצה אזורית

  

  קרן שמורה .32

, ם לחלוקה כדיבידנדהדירקטוריון רשאי להפריש מזמן לזמן מרווחי החברה הניתני .32.1

כל סכומים . ולהעביר לחשבון קרן ההכנסה או קרן שמורה אותם סכומים שיימצאו לרצוי

ישמשו , שהועברו כך והזקופים באותה שעה לחשבון קרן הכנסה או לחשבון קרן שמורה

לפי שיקול דעת הדירקטוריון לצרכים מיוחדים או לשם סילוק הדרגתי של איזה חוב או 

החברה או לשם תיקונם או החזקתם של איזה נכסים של החברה או לשם  התחייבות של

, )בין באופן בודד ובין באופן כללי(כיסוי הפסדים ממכירות או מהפחתת ערכן של השקעות 

לשם השוואת הדיבידנד או לשם , או ובאישורה המוקדם של החברה באסיפה הכללית

  .שתמש בשבילו ברווחי החברהתשלום דיבידנד או לשם כל צורך אחר שמן הנכון לה

הדירקטוריון רשאי להתקין חשבון או קרן הון מילואים ולהעביר מזמן לזמן את כל  .32.2

הפרמיות וכספי ההון האלה לחשבון קרן מילואים או להשתמש בפרמיות ובכספים אלה 

הדירקטוריון רשאי להשתמש בכל . לשם כיסוי פחת או למקרי דחק או הפסד אפשריים

  .ים לחשבון הון המילואים בכל אופן שתקנון זה או החוק מרשיםהכספים הזקופ

את כל הכספים שהועברו ונזקפו לחשבון קרן הכנסה והוצאה או לחשבון מילואים כללי  .32.3

להשקיע ביחד עם אילו שהם כספים , עד לשימושם האחר לפי התקנות ולעיל, אפשר

צורך להבדיל בין אחרים של החברה במהלך העסקים הרגיל של החברה ומבלי שיהא 

השקעות אלו ובין השקעות כספים אחרים של החברה או בין השקעות של חשבון  קרן 

    .הכנסה או חשבון מילואים כללי בין השקעות של קרן הון המילואים

  

  'הפיכת קרנות להון וכו .33

החברה רשאית בכל עת ומזמן לזמן להחליט באסיפה כללית כי כל סכום שאינו דרוש  .33.1

דיבידנד בכורה קבוע ואשר הינו זקוף באותו זמן לזכותה של כל קרן שמורה לתשלום איזה 

ובכלל זה פרמיות שנתקבלו מהנפקת כל , או לזכותו שלכל חשבון מילואים של החברה

או מהווה רווחים נקיים שלא חולקו , אגרות חוב או סטוק אגרות חוב של החברה, מניות

ו סכום ישוחרר לחלוקה ויחולק בתור הון בין וכי אות, ייהפך להון –ונשארו בידי החברה 

בעלי המניות של החברה לפי השיעור היחסי שהיו זכאים אילו חולק אותו סכום כדיבידנד 

הדירקטוריון ; והחלטה כזו תהא בת תוקף, על המניות באותו אופן שתורה החלטה זאת

הון החברה לתשלום מלא של אילו ממניות , בהתאם להחלטה כזו, ישתמש באותו סכום 

שהונפקו בשביל  בעלי מניות אלו וחלוקתן בתור מניות ששולמו במלואן בין אותם בעלי 

מניות לפי השיעור היחסי האמור לעיל לשם סילוק ערך המניות וזכויותיהם באותו סכום 

ל "שנהפך להון או שישתמש באותו סכום או בכל חלק הימנו בשביל בעלי המניות הנ

ואשר לא שולמה באותה שעה , ום שלא נדרשה כולה או בחלקהלתשלום איזו יתרת תשל



  

  

 

  

או לנהוג באותו סכום באופן , ביחס למניות שהונפקו והמוחזקות על ידי בעלי מניות אלה

  . אחר כפי שתורה החלטה כזו

יהיה הדירקטוריון רשאי לסדר את החלוקה , אם יתעורר איזה קושי בנוגע לחלוקה כזאת

לקבוע את הערך , ד רשאי הדירקטוריון להוציא תעודות חלקיותובייחו, כפי שימצא לרצוי

לשלם כספים לאילו בעלי מניות שהם לפי , לצורך חלוקה של כל מניות ששולמו במלואן

, הערך שנקבע באופן כזה כדי להתאים את הזכויות וליתן כל מניות כאלה בידי נאמנים

לוקה כפי שהדירקטוריון להחזיקן בנאמנות בשביל האנשים הזכאים לחלק הקצבה ובח

יגיש הדירקטוריון לרשם חוזה בהתאם לחוק , כשימצא צורך בכך. ימצא לצודק ולרצוי

והדירקטוריון רשאי , להקצבתן ולחלוקתן של המניות שתחולקנה באופן האמור לעיל

למנות כל אדם לחתום חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לחלק בהקצבה ובחלוקה ומנוי זה 

  .יהא בר תוקף

חשבונות המאזנים וכל הדוחות אשר , הדירקטוריון יגרום להכנת חשבון רווח והפסד .33.2

  .כפי שנקבע בחוק, יידרשו ועל מנת להגישם לאסיפה הכללית

  

  עובדים .34

על פי , דירקטוריון החברה יקים ועדת בחינה אשר תבחן כל מועמד למשרה בחברה .34.1

אותה החברה מבקשת בהתאמה למשרה , כישוריהם של המועמדים ויכולתם המקצועית

  .לאייש

כללי ניגוע עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים בכל אחת מן הרשויות המקומיות  .34.2

  .כפי שיהיו מעת לעת, יחולו גם על עובדי החברה, החברות בתאגיד

  .סולם הדרגות ותנאי השכר לעובדים בחברה יהיו כמקובל ברשויות המקומיות מעת לעת .34.3

מצעות עריכת מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה קבלת עובדים לעבודה תהיה בא .34.4

ויהיו דומים לכללים הנהוגים בכל אחת , כללי המכרז יקבעו על ידי החברה. להשתתף בו

במקרה של סתירה בין כללים החלים על מועצה אזורית ובין . מן הרשויות המקומיות

  .מקומית יחולו הכללים החלים על מועצה, כללים החלים על מועצה מקומית

וכן על פי חוזר , ל החברה ומינוי עובדים בכירים יתבצע על פי הוראות התקנון"מינוי מנכ .34.5

    .     כפי שיהא בתוקף מעת לעת, המנהל הכללי של משרד הפנים העוסק בעניין

  

  הודעות .35

הודעה של החברה לבעלי מניותיה יכול שתימסר בין לידו של בעל המניות במשלוח אליו  .35.1

  .ל פי מענו בישראלבדואר רשום ע

לשותפים במניה רשאית החברה למסור הודעה במסירתה לשותף ששמו נזכר לראשונה  .35.2

  .בפנקס לגבי אותה מניה

  

שמות בעלי 

  המניות

חתימות מורשי   חותמת  מספר המניות שלקח  כתובותיהם

  חתימה

מועצה מקומית . 1

  איכסאל

  6. ד.ת

כפר איכסאל 

16920  

  ,  מניות רגילות 1700

  

  הנהלה מנית 1

  

  

  

  

1 ._________  

  

2._________  



  

  

 

  

  

  מועצה איזורית. 2

  עמק יזרעאל    

  , 9000. ד.ת

  .18120, עפולה 

,מניות רגילות 1700  

 

מנית הנהלה 1  

  

  

  

  

  

1. _________  

  

2. _________  

  

  

  .מאשר את החתימות והחותמת של המועצה דלעיל, ד יעל נורקין"עו, מ"אני הח

  

___________                    ________________  

  ד"עו, יעל נורקין                      תאריך   

  

  

  .מאשר את החתימות והחותמת של איכסאל דלעיל__________________, ד "עו, מ"אני הח

  

  

___________              ________________  

  ד"עו,                         תאריך   
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