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 2019, באוקטובר 7תאריך: 

 מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ 

 )"החברה"(

       לכבוד    לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  רשות ניירות ערך

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

 

 א.ג.נ.,

 של בעלי מניות החברה ומיוחדת דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית הנדון: 

"(, לתקנות החברות )הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה חוק החברות)" 1999 -בהתאם לחוק החברות התשנ"ט

 2005 -תשס"וה"(, לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תקנות הודעה ומודעה)" 2000 -תש"סהציבורית(, 

"(, ניתנת תקנות הדוחות)" 1970 -תש"לה"( ולתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, תקנות הצבעה בכתב)"

 ,במברנוב 13-, ה'דשל בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום  ומיוחדת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

אביב -, מגדל המוזיאון, תל9, קומה 4, במשרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברח' ברקוביץ 15:00, בשעה 2019

 "(. האסיפה)"

 על סדר יומה של האסיפה  .1

 31דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום  .1.1

  2018בדצמבר 

דוחותיה הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה דיון והצגת 

הדוח ( )"2019-01-027264)אסמכתא  2019במרץ  28, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 31.12.2018ביום 

 "(.התקופתי

   מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרו .1.2

את משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את מוצע למנות מחדש 

 דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו.

: "לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר נוסח החלטה מוצע

 דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו".של החברה לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיך את 

  מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים .1.3

"( כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי ליפשיץמינוי מחדש מר רני ליפשיץ )" .1.3.1

 מניות החברה.

האסיפה השנתית : "לאשר את מינויו של מר רני ליפשיץ כדירקטור בחברה עד תום נוסח החלטה מוצע

 הבאה של בעלי מניות החברה".

http://www.isa.gov.il/
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"( כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה גולדשטייןמינוי מחדש מר אילן גולדשטיין )" .1.3.2

 של בעלי מניות החברה.

: "לאשר את מינויו של מר אילן גולדשטיין כדירקטור בחברה עד תום האסיפה נוסח החלטה מוצע

 חברה".השנתית הבאה של בעלי מניות ה

"( כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של גרליץמינוי מחדש של מר אפרים גרליץ )" .1.3.3

 בעלי מניות החברה.

: "לאשר את מינויו של מר אפרים גרליץ כדירקטור בחברה עד תום האסיפה נוסח החלטה מוצע

 השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

"( כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד תום האסיפה רןאהמינויה מחדש של גברת מיכל אהרן )" .1.3.4

 .השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

: "לאשר את מינויה של גברת מיכל אהרן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד נוסח החלטה מוצע

 תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי  "( כדירקטור בחברהשחף)" אופיר שחףמינוי מחדש של מר  .1.3.5

 מניות החברה.

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה  אופיר שחף: "לאשר את מינויו של מר נוסח החלטה מוצע

 השנתית הבאה של בעלי מניות החברה".

 להלן. 2.1ראו סעיף  ושחף אהרן, "ה ליפשיץ, גולדשטיין, גרליץשל ה יםלפרטים נוספים אודות מינוי

  ליו"ר הדירקטוריוןשהוענקו  כתבי אופציה לא סחיריםתקופת המימוש של הארכת  .1.4

שהוענקו  "(ההאופציכתבי ( )"01/15)מראח  לא סחירים כתבי אופציה 1,562,658ל תקופת המימוש שהארכת 

במקום עד  31.12.2021למימוש עד ליום  יםניתנ יהיו ההאופציכתבי ש הדירקטוריון, מר רני ליפשיץ, כךליו"ר 

 .21.12.2019ליום 

הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה של יו"ר הדירקטוריון, מר רני : "לאשר את נוסח החלטה מוצע

 ".21.12.2019במקום עד ליום  31.12.2021למימוש עד ליום  יםניתנ יהיו כתבי האופציהש כך ליפשיץ,

 .להלן 2.2ראו סעיף  נושא זהלפרטים נוספים אודות 

 :והמיוחדת פרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה השנתית .2

 פרטים נוספים אודות מינוי ה"ה ליפשיץ, גולדשטיין, גרליץ ואהרן כדירקטורים בחברה .2.1

כדירקטורים בחברה  ושחף אהרן, יץ, גולדשטיין, גרליץשפלאשר את הארכת כהונתם של ה"ה לימוצע  .2.1.1

 עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

לתקנות הדוחות,  26הנדרשים לפי תקנה  ושחף אהרן, הפרטים אודות ה"ה ליפשיץ, גולדשטיין, גרליץ .2.1.2

 כלולים בדוח התקופתי ונכללים בזאת על דרך ההפניה.

 לדו"ח זה. כנספח ב'ב לחוק החברות רצ"ב 224הצהרות הדירקטורים הנ"ל לפי סעיף  .2.1.3

 בקשר עם האמור, מובהר כי: .2.1.4
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ימשיכו להיות זכאים להיכלל בפוליסת ביטוח  ושחף אהרן, ה"ה ליפשיץ, גולדשטיין, גרליץ .2.1.4.1

אחריות וכן לקבל כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות, הכל בהתאם לתנאים 

 יםדיווחראו המקובלים בחברה ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין. לפרטים נוספים 

בזאת על דרך  יםהנכלל 2019באוגוסט,  29 -וה 2018באוקטובר,  16ים מהימים דימיי

 (., בהתאמה2019-01-075075 -ו 2018-01-093058 אסמכתא:מס' ההפניה )

ימשיכו להיות זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות  ושחף אהרן ,ה"ה גולדשטיין, גרליץ .2.1.4.2

לישיבה, בגובה "הסכום הקבוע" כאמור בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות 

באוקטובר  16. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 2000-לדירקטור חיצוני(, התש"ס

 (.2018-01-093058)אסמכתא:  2018

 ליו"ר הדירקטוריוןשהוענקו  האופציותהמימוש של  תקופתהארכת פרטים נוספים אודות  .2.2

 כללי .2.2.1

. 2014ממאי החל  כיו"ר דירקטוריון החברה כהןמ יו"ר דירקטוריון החברה, מר רני ליפשיץ, .2.2.1.1

 21תקנה , ראו רני ליפשיץשל מר  ענקת השירותיםלפירוט בדבר עיקרי תנאי הכהונה וה

 . פרק ד' בדוח התקופתיב

פרק ד' בדוח ב 26תקנה ראו  מר ליפשיץ,נו המקצועי של לפרטים בדבר השכלתו וניסיו .2.2.1.2

 .התקופתי

, מר ליפשיץ אחראי בין היתר, לניהול ישיבות החברה כיו"ר דירקטוריוןבמסגרת תפקידו  .2.2.1.3

הדירקטוריון, קביעת סדר היום של הדירקטוריון, פיקוח על התנהלות הדירקטוריון החברה 

ויועץ להנהלת החברה בתחומים אסטרטגיים,  וועדותיו, פיקוח על הנהלת החברה, מתן סיוע

לרבות בתחומים דלהלן: תכנון אסטרטגי של פעילות החברה, ייצוג החברה מול משקיעים, 

  גיוסי הון ויצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים. 

 שירותיו של מר ליפשיץ מוענקים לחברה באמצעות חברה בשליטתו. .2.2.1.4

לאור חשיבות מר ליפשיץ לצמיחתה של החברה ולגידול בפעילותה, קיימת חשיבות בעדכון  .2.2.1.5

תנאי כהונתו שיתאמו את השקעת זמנו בחברה ואשר יש בהם כדי לעודד אותו להמשיך 

 לתרום מזמנו ומרצו לפיתוח החברה. 

ועדת התגמול של החברה ובכפוף לאישור אסיפת אישור דירקטוריון החברה, לאחר קבלת  .2.2.1.6

תקופת לעדכן את תנאי כהונתו של מר ליפשיץ, כך שתוארך אישר בעלי המניות של החברה, 

אופציות  1,562,658-כ הכל)סך  ליו"ר הדירקטוריוןשהוענקו  כתבי האופציההמימוש של 

 האופציה יהיו ניתניםשכתבי (, באופן 2019בדצמבר  21שתוקפן עד ליום  לא רשומות למסחר

כתבי האופציה ניתנים למימוש  ."(תקופת המימוש הארכת)" 31.12.2021למימוש עד ליום 

 .ונמצאים עמוק מחוץ לכסף אג' למניה 108במחיר של 

 ."חש אלפי 11-כשווי ההטבה למר ליפשיץ המגולמת בהארכת תקופת המימוש הינה  .2.2.1.7

 הנוכחיים של מר ליפשיץ.מעבר לאמור, אין שינוי בתנאי הכהונה  .2.2.1.8
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הענקת בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנות הדוחות, להלן טבלה המציגה את תנאי  .2.2.2

 (: באלפי ש"ח, במונחי עלותהחברה ) יו"ר דירקטוריוןבגין כהונתו כ ליפשיץלהם זכאי מר  שירותיםה

  תגמולים בעבור שירותים במונחי עלות פרטי מקבל  התגמולים 

היקף  תפקיד שם 

 משרה

שיעור 

החזקה 

בהון 

 החברה

בדילול 

מלא נכון 

למועד 

 זה

דמי 

 ניהול

 יםחודשי

באלפי )

 ש"ח(

מענק 

)באלפי 

 ש"ח(

תשלום 

מבוסס 

 מניות

)באלפי 

 ש"ח(

שנתי   סה"כ אחר

 )באלפי ש"ח(

עבור שנה 

 )*(מלאה 

רני 

 ליפשיץ

יו"ר 

 דירקטוריון

- 5.7% 23 - - - 276 

עבור שנה 

מלאה)*( 

הכוללת את 

עלות הארכת 

תקופת 

 המימוש

רני 

 ליפשיץ

יו"ר 

 דירקטוריון

- 5.7% 23 - 10.7 - 286.7 

)מס'  14.3.2019מיום אסיפת בעלי מניות שאושרו בהחלטת הנוכחיים של מר ליפשיץ בהתאם לתנאי הכהונה )*( 

 (.2019-01-022389אסמכתא: 

 הארכת תקופת המימושנימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור  .2.2.3

מר ליפשיץ הוא בעל  .2014החל משנת  יו"ר דירקטוריון החברהמשמש בתפקיד  ליפשיץמר  .2.2.3.1

 ניסיון מקצועי בחברות ציבוריות ובעל היכרות מעמיקה עם פעילות החברה. 

מר ליפשיץ תורם רבות לחברה ומהווה נדבך מרכזי במערך הניהול של החברה בשים לב גם  .2.2.3.2

 למטה המצומצם שלה. 

 הינו בשווי לא מהותי ובכל מקרה כך שתוארך תקופת המימושהאופציה כתבי שינוי תנאי  .2.2.3.3

תורם לשימור נושאי משרה איכותיים לטווח ארוך, מה שיכול לתרום לקידום עסקי החברה 

 .לטווח ארוך

בשים לב לכישוריו וניסיונו העסקי,  תנוהוג ה, ראויהסביר ההינ הארכת תקופת המימוש .2.2.3.4

החברה לתרום משמעותית לפיתוח פעילותה של  שיץליפכאמור לעיל, ויכולתו של מר 

לקדם  מר ליפשיץלהוסיף ולתמרץ את  וונועדמר ליפשיץ מהווה תמריץ חיובי נוסף עבור ו

כתבי האופציה נמצאים עמוק מחוץ לכסף והארכת תקופת המימוש  את פעילות החברה.

 עשויה להוות הזדמנות למימושן בעתיד.

 הארכת תקופת המימוש, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי לעיל לאור האמור .2.2.3.5

 .הוסביר תנהוג ההינ תהמוצע

 מקום כינוס האסיפה ומועדה .3
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של בעלי המניות בחברה, אשר  ומיוחדת ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מניות החברה לאסיפה כללית שנתית

, 9, קומה 4, במשרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברח' ברקוביץ 15:00, בשעה 2019 ,נובמברב 13-, הד'ביום תתכנס 

 לעיל. 1, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף אביב-מגדל המוזיאון, תל

 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות .4

רוב רגיל מכלל קולות בעלי לעיל, הינו  1.4-ו 1.3 ,1.2ההחלטות המפורטות בסעיפים  הרוב הנדרש לצורך אישור

 המשתתפים בהצבעה.  המניות

 תהיה בנפרד. לעיל, 1.3, כמפורט בסעיף ההצבעה למינוי מחדש של כל דירקטור

 המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה .5

לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות  3)ג( לחוק החברות ותקנה  -)ב( ו182בהתאם להוראת סעיף  .5.1

"(. אם המועד הקובע)" 2019 ,אוקטוברב 15-, הג'ביע באסיפה הינו יום בעל מניה בחברה להשתתף ולהצ

 לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

תקנות )" 2000-תש"סהבהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(,  .5.2

אביב בע"מ -שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל"(, בעל מניה הוכחת בעלות

"(, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, הבורסה)"

ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות 

רה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית )כהגדרתה להלן(, לפחות או לחילופין, ישלח לחב

 או האסיפה הנדחית )לפי העניין(.לפני מועד האסיפה  שעות 48

ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף -בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על .5.3

במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה  להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו

"( ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם כתב המינוישלוח להצבעה )"

הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף 

שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה  48ד במשרדי החברה לפחות רק אם כתב המינוי לאסיפה הופק

 הנדחית )לפי העניין(. 

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית .6

שעל סדר היום לעיל  1.4 -1.2המפורטים בסעיפים  בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים

לדוח זה או )ביחס לבעלי מניות לא רשומים( באמצעות מערכת  כנספח א'המצורף באמצעות כתב הצבעה בנוסח 

מערכת "-" וחוק ניירות ערך)" 1968-תשכ"חהלחוק ניירות ערך,  2הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

 " בהתאמה(.ההצבעה האלקטרונית

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .6.1

לחוק  88)כמשמעותן בסעיף  והודעות העמדה ככל שתהיינהניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה  .6.1.1

, ובאתר http://www.magna.isa.gov.il/החברות( באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: 

 "(.אתרי ההפצה)" .co.ilmaya.taseהאינטרנט של הבורסה, בכתובת: 

בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את  .6.1.2

 אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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דה )ככל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמ .6.1.3

 שתהיינה(. 

חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני,  .6.1.4

קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתהיינה( כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל 

לחבר הבורסה כי אין מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות 

הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי 

 משלוח בלבד.

צורף לכתב  –הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: )א( במקרה של בעל מניות לא רשום  .6.1.5

מערכת ההצבעה האלקטרונית; )ב( ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות 

צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או  -במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה 

 תעודת התאגדות, לפי העניין.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה  .6.1.6

של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף 

 בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה )כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט  .6.2

ה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד ( שעות לפני מועד האסיפ4: הנו עד ארבע )לעיל ובכתב ההצבעה(

 בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה.

( שעות לפני מועד האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר 24בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע )

 לות שלו.שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבע

 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .6.3

בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה  .6.3.1

 האלקטרונית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף  .6.3.2

בעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך ( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מ3)א()4יא44

"(, ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת רשימת הזכאים להצביע במערכתבאמצעותו במועד הקובע )"

של המועד הקובע, הודעה כי אינו  12:00הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 

 )ד( לתקנות הצבעה בכתב.13לפי תקנה  מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת,

חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על  .6.3.3

"(, לכל אחד מבעלי אישור מסירת הרשימהקבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת )"

רסה הודעות באמצעים המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבו

אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים 

 לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית. 

בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה  .6.3.4

 . לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
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( שעות לפני מועד האסיפה, 6: עד שש )המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .6.4

"(. הצבעה באמצעות מערכת מועד נעילת המערכתולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית )"

 ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

( או יותר מסך כל זכויות 5%יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים )בעל מניות אחד או 

ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל 

לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין  268השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

ם של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות במשרדה הרשו

 מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

מניות רגילות  3,494,735( כאמור, הינה: 5%נכון למועד דוח זה: )א( כמות המניות המהווה חמישה אחוזים )

ת בידי בעלי השליטה בנטרול המניות המוחזקו (5%כמות המניות המהווה חמישה אחוזים ) של החברה; )ב(

 מניות רגילות של החברה.  1,391,342 בחברה, הינה:

)ד( לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו 83בהתאם להוראות סעיף 

ההצבעה; המאוחרת. לעניין זה: )א( מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב 

הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או  )ב(

 .באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

( ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת 10: עד עשרה )המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה .7

 ( ימים לפני מועד האסיפה.5חמישה ) תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד

( לפחות מזכויות 1%)ב( לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד )66בהתאם להוראות סעיף  .7.1

ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, 

 .ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית

בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת 

 נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. 

וטפים ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה הש

-באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על

ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים 

 ב לתקנות הודעה ומודעה.5-א ו5המפורטים בתקנות 

 נות את המועד הקובע.אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לש

 עיון במסמכים  .8

,  7מצדה כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה ברח' 

(, בימים א' עד ה', בשעות 03-5788770)אצל ארם עורכי דין(, בני ברק, על פי תיאום מראש )טלפון:  4מגדל בסר 

העבודה המקובלות, וזאת עד מועד האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה 

 ל.לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתרי ההפצה כאמור לעי 88כמשמעותן בסעיף 

 מניין חוקי  .9
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ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם נוכח מניין חוקי בפתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה  .9.1

( מזכויות 1/4( בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע )2שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי כוחו, לפחות שני )

 ההצבעה בחברה. 

ע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקב .9.2

באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מניין חוקי 

כאמור. אם באסיפה הנדחית כאמור לא יימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע, כי אז כל 

י מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, יהווה מניין חוקי ובעלי המניות הנוכחים יהיו מספר של בעל

 רשאים לדון בעניינים שלשמם היא נקראה.

 נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה .10

ושות' עורכי דין, מרח'  ממשרד שבלתושירה מור "ד אמיר שחר הנציגי החברה לעניין טיפול בדו'ח המיידי הינם עו

 .03-7778444; פקס: 03-7778333אביב, טלפון -, תל4ברקוביץ' 

 

 בכבוד רב,             

  מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ      

 נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל

        

 

 



  
 
 
 

 'ב נספח

  מ"בע והשקעות אחזקות מרחביה

 "(החברה)" 

 ומיוחדת שנתיתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית כת

 "(בכתב הצבעה תקנות)" 2005-"והתשס(, עמדה והודעות בכתב)הצבעה  החברות לתקנות בהתאם

 'א חלק

 בע"מ.  והשקעות אחזקות מרחביה: חברהה שם

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

 .15:00, בשעה 2019 נובמברב 13 -ה, 'ד: ביום מועד האסיפה

 משרדי")אביב -, מגדל המוזיאון, תל9, קומה 4משרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברח' ברקוביץ : מקום האסיפה

, 'דין חוקי, תדחה האסיפה ליום י"(. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מנהחברה ב"כ

 , באותו מקום ובאותה השעה.2019 ברנובמב 20 -ה

 ותההחלט ותמצית זה הצבעה כתב באמצעות להצביע ניתן הםלגבי אשר היום סדר שעל יםהנושא פירוט .1

 :תוהמוצע

, החברה של המבקר החשבון כרואה נוספתלכהונה  , רואי חשבון,וקסלמן קסלמן משרדשל  מחדש מינוי .1.1

 .ודירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכר הסמכתו

 החשבון כרואה רואי חשבון, ,וקסלמן קסלמןמחדש של משרד  מינויו את לאשר: "מוצע החלטה נוסח

 לקבוע החברה דירקטוריון את ולהסמיך הבאה השנתית לאסיפה עד נוספת לתקופה החברה של המבקר

 ."שכרו את

עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות  בחברה כדירקטור ליפשיץ רני מר של מחדש מינוי .1.2

 החברה.

 השנתית האסיפה תום עד בחברה כדירקטור ליפשיץ רני מר של מינויו את לאשר": מוצע החלטה נוסח

 ".החברה מניות בעלי של הבאה

 מניות בעלי של הבאה השנתית האסיפה תום עד בחברה כדירקטור גולדשטיין אילן מר של מחדש מינוי .1.3

 החברה

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה  גולדשטיין אילןאת מינויו של מר  לאשר": מוצע החלטה נוסח

 ".השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות  גרליץמחדש של מר אפרים  מינוי .1.4

 החברה.

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה  גרליץמר אפרים את מינויו של  לאשר: "מוצע החלטה נוסח

 ."השנתית הבאה של בעלי מניות החברה

 של הבאה השנתית האסיפה תום עד בחברה תלויה בלתי כדירקטורית אהרן מיכל גברת של מחדש מינויה .1.5

 .החברה מניות בעלי

 תום עד בחברה תלויה בלתי כדירקטורית אהרן מיכל גברת של מינויה את לאשר: "מוצע החלטה נוסח

 ".החברה מניות בעלי של הבאה השנתית האסיפה



  
 
 
 

 מניות בעלי של הבאה השנתית האסיפה תום עד בחברה כדירקטור מר אופיר שחף של מחדש ומינוי .1.6

 .החברה

 השנתית האסיפה תום עד בחברה כדירקטור ו של מר אופיר שחףמינוי את לאשר: "מוצע החלטה נוסח

 ".החברה מניות בעלי של הבאה

 "(כתבי האופציה( )"01/15)מראח  לא סחירים כתבי אופציה 1,562,658ל תקופת המימוש שהארכת  .1.7

למימוש עד ליום כתבי האופציה יהיו ניתנים ש ליו"ר הדירקטוריון, מר רני ליפשיץ, כךשהוענקו 

 .21.12.2019במקום עד ליום  31.12.2021

כתבי האופציה של יו"ר הדירקטוריון, מר הארכת תקופת המימוש של לאשר את : "נוסח החלטה מוצע

במקום עד ליום  31.12.2021למימוש עד ליום  יםניתנ יהיו ההאופציכתבי ש רני ליפשיץ, כך

21.12.2019." 

 : תוהמוצע ותההחלט של המלא בנוסח לעיין ניתן בהם והמועד המקום .2

ברח'  החברה במשרדיכל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו, 

(, בימים א' עד ה', בשעות 03-5788770, על פי תיאום מראש )טלפון: )אצל ארם עורכי דין(, בני ברק 5כנרת 

, בכתב ההצבעה ובהודעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה

 –"א מגנ) ערך ניירות רשות של האינטרנט באתרלחוק החברות, ככל שתינתנה,  88העמדה כמשמעותן בסעיף 

ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו  www.magna.isa.gov.ilאתר הפצה( שכתובתו 

www.maya.tase.co.il.  

 : ותההחלט לאישורהרוב הנדרש באסיפה  .3

 קולות מכלל רגיל רוב)כולל( לעיל, הינו  1.7עד  1.1 פיםת בסעיוהמפורט ותהרוב הנדרש לצורך אישור ההחלט

 .בהצבעה המשתתפים המניות בעלי

 :ההצבעה בכתב אישי עניין פירוט .4

שעל סדר היום, יפרט ויסמן בעל מניות במקום המוקצה לכך בחלקו השני של כתב  יםהנושא על ההצבעה בעת

ההצבעה האם הוא בעל השליטה בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי. בעל 

 , הצבעתו לא תבוא במניין. כאמור הפירוט את ויפרטמניות שלא ימלא 

 זכאות להשתתף בהצבעה:  .5

המועד )" 2019 אוקטוברב 15 -ה ג'יום בהזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו  לקביעתהמועד הקובע 

 "(. הקובע

או  1,לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום :הצבעה כתב תוקף .6

יש להמציא לחברה . צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה

 .ההצבעה מועד לפני שעות( 4) ארבע עדכתב הצבעה זה, בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, 

 .האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות להצביע רשאי רשום לא מניות בעל: אלקטרונית הצבעה מערכת .7

( שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה 6מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל שש )

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד זה.

                                                      
בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות   1

 שם החברה לרישומים.-על

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/


  
 
 
 

)אצל ארם עורכי דין(,  4במגדל בסר  7ברח' מצדה  החברהמשרדי  :מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה .8

 .5788770-03 :פוןטל ,בני ברק

 .האסיפה מועד לפני( ימים 10עד עשרה ): לחברה עמדה הודעת להמצאת האחרון המועד .9

 ( ימים לפני מועד האסיפה. 5: עד חמישה )עמדה להודעות הדירקטוריון תגובת להמצאת האחרון המועד .10

 פרסום ביום: היום לסדר נושא הוספת תתבקש אם, מתוקן הצבעה כתב תמציא החברה שבו האחרון המועד .11

 .ערך ניירות רשות של ההפצה באתרידי החברה  על הדיווח

 העמדה והודעותכתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה  .12

    .www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:         

  .maya.tase.co.ilאביב בע"מ: -אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

 להצביע ניתן שלגביו, היום סדר שעל הנושא לגבי הצבעתו אופן את יציין מניות בעל :ההצבעה אופן ציון .13

 .ההצבעה כתב של השני בחלקו, זה הצבעה כתב באמצעות

 : עמדה והודעת הצבעה כתב, בעלות אישורי קבלת .14

 תמורת מענו אל דואר במשלוח או הבורסה חבר של בסניף הבעלות אישור את לקבל זכאי מניות בעל .14.1

 .מסוים ערך ניירות לחשבון מראש תינתן זה לעניין בקשה. זאת ביקש אם, בלבד משלוח דמי

ההצבעה  כתבזכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח  1בעל מניות לא רשום .14.2

העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק  והודעות

 שהוא או כאמור קישורית לקבל מעוניין הוא אין כי הבורסה לחבר הודיע כן אם אלאבמניותיו, 

 קבלת יןילענ גם תחול הצבעה כתבי לעניין הודעה; תשלום תמורת בדואר הצבעה כתבי לקבל מעוניין

 .עמדה הודעות

( אחוזים או יותר מסך כל זכויות 5בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה ) .14.3

ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי 

לחוק החברות, לאחר כינוס האסיפה, זכאי בעצמו או  268בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

לתקנות הצבעה בכתב, במשרדה  10בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה  לעייןמצעות שלוח מטעמו בא

 ה', בשעות העבודה המקובלות. -הרשום של החברה, בימים א'

מניות רגילות של החברה;  3,494,735( כאמור, הינה: 5%)א( כמות המניות המהווה חמישה אחוזים )

( בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה 5%))ב( כמות המניות המהווה חמישה אחוזים 

 מניות רגילות של החברה. 1,391,342 בחברה, הינה:

 מהדירקטוריון לבקש רשאי, באסיפה ההצבעה מזכויות לפחות 1% שלו יותר או אחד מניה בעל .14.4

 תומצא נושא להוספת בקשה. באסיפה נדון להיות מתאים שהנושא ובלבד, היום בסדר נושא לכלול

 הצבעה ותקנות החברות חוק להוראות ובכפוף בהתאם. האסיפה זימון לאחר ימים שבעה עד לחברה

 הוספת לרבות, היום בסדר שינויים לבצע רשאית תהיה החברה, ההצבעה כתב פרסום לאחר, בכתב

 .היום סדר שעל ההחלטה עם בקשר עמדה הודעות, להתפרסם עשויות וכן, היום לסדר נושא

 החברה בדיווחי בהם לעיין יהיה ניתן, עמדה הודעות תתפרסמנהאו /ו כאמור שינויים שיבוצעו ככל .14.5

http://www.magna.isa.gov.il/
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 שינויים בעקבות ידרשיש ככל, מתוקן הצבעה כתב. ערך ניירות רשות של ההפצה באתר השוטפים

ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים -שעל סדר היום, יפורסם על הבהחלט

ב לתקנות החברות 5-א ו5בהחלטה האמורה, וזאת, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 

-)הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס

 יום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע. . אין בפרסום סדר ה2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 חלק ב'

 

 .520036724; ח.צ. מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ: חברהה שם

 .ומיוחדת שנתית: אסיפה כללית סוג האסיפה

 . 15:00, בשעה 2019 נובמברב 13-ה, 'ד: מועד האסיפה

. אם כעבור אביב-, מגדל המוזיאון, תל9, קומה 4ברקוביץ משרדי ב"כ החברה, שבלת ושות', ברח' : מקום האסיפה

באותו  ,2019 ברנובמב 20-ה, 'דין חוקי, תדחה האסיפה ליום ימחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מנ

 מקום ובאותה השעה.

בני ברק, על )אצל ארם עורכי דין(,  4מגדל בסר ב 7ברח' מצדה החברה  משרדי :מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה

 .(077-4701479; פקס: 03-5788770פי תיאום מראש )טלפון: 

 .2019 אוקטוברב 15 -ה ג'יום : המועד הקובע

 :פרטי בעל המניות

   : ____________ שם בעל המניות

 :  ____________ מס' זהות

  –אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

 ____________  :מס' דרכון

 : ____________  הוצאהמדינה שבה 

 : ____________ בתוקף עד

  –אם בעל המניות הוא תאגיד 

 : ____________  מס' תאגיד

 : ____________ מדינת ההתאגדות

 :אופן ההצבעה

 2אופן ההצבעה  הנושא על סדר היום

 נמנע נגד בעד

 קסלמןמחדש של משרד  מינויו את לאשר" :לעיל מוצע 1.1בקשר עם סעיף 

 נוספת לתקופה החברה של המבקר החשבון כרואה רואי חשבון, ,וקסלמן

 את לקבוע החברה דירקטוריון את ולהסמיך הבאה השנתית לאסיפה עד

 ."שכרו

   

 ליפשיץ רני מר של מינויו את לאשר" :לעיל מוצע .21בקשר עם סעיף 

 מניות בעלי של הבאה השנתית האסיפה תום עד בחברה כדירקטור

 ".החברה

   

 גולדשטיין אילןאת מינויו של מר  לאשר": לעיל מוצע .31בקשר עם סעיף 

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות 

 ".החברה

   

 גרליץאת מינויו של מר אפרים  לאשר" :לעיל מוצע .41בקשר עם סעיף 

כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות 

 ."ההחבר

   

 אהרן מיכל גברת של מינויה את לאשר" :לעיל מוצע .51בקשר עם סעיף 

 בעלי של הבאה השנתית האסיפה תום עד בחברה תלויה בלתי כדירקטורית

 ".החברה מניות

   

                                                      
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה בנושא.  2



  
 
 
 

 2אופן ההצבעה  הנושא על סדר היום

 נמנע נגד בעד

 ו של מר אופיר שחףמינוי את לאשר": לעיל מוצע .61בקשר עם סעיף 

 מניות בעלי של הבאה השנתית האסיפה תום עד בחברה כדירקטור

 ".החברה

   

הארכת תקופת המימוש של "לאשר את  :לעיל מוצע .71בקשר עם סעיף 

 ההאופציכתבי ש כתבי האופציה של יו"ר הדירקטוריון, מר רני ליפשיץ, כך

 ".21.12.2019במקום עד ליום  2131.12.20למימוש עד ליום  יםניתנ יהיו

   

 

 

    ________________           ________   ___________ 

 )חתימת בעל המניות(                                                                                    )תאריך(           

 

כתב הצבעה זה תקף  – ( לחוק החברות(1)177)לפי סעיף  לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה

 .למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית רק בצירוף אישור בעלות

כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 

  התאגדות. הזהות/דרכון/תעודת

 


































